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Богдан Мельничук 
(Чернiвцi)

170 РОКIВ УКРАЇНСЬКОЇ  
ХУДОЖНЬОЇ ШЕВЧЕНКIАНИ

Започаткована вже на зорi титанiчної дiяльностi україн-
ського поета й художника вiршем О. Афанасьєва-Чужбинсько-
го «Шевченковi» (його написано 1841 р., а вперше надруковано 
1843 р.), художня шевченкiана за 170-лiтнє творення сягнула не-
бувалого у свiтовiй практицi числа художнiх звернень до однiєї 
письменницької постатi, до того ж десятками мов практично на 
всiх континентах планети. За пiдрахунками чернiвецького про-
фесора I. Спiвака, зробленими у 80-х роках ХХ ст., кiлькiсть 
цих звертань перевершила тодi шiсть тисяч [17]. Левова частка 
їх належала українським лiтераторам, за ними йдуть росiйськi 
автори. Значним i вельми своєрiдним є внесок майстрiв слова 
Грузiї, а також Середньої Азiї й Казахстану тощо.

Свого часу Iнститут лiтератури iм. Т. Г. Шевченка АН УРСР 
планував видати художню шевченкiану у дванадцяти томах. На 
жаль, задум не було зреалiзовано. Проте поза цим проектом ви-
йшли iншi антологiчнi книги: «Вiнок великому Кобзаревi» (1961), 
«Вiнок Тарасовi Шевченку» (1963), «Т. Г. Шевченко в художнiй 
лiтературi» (1964), «Кобзарева зоря» (1984) та iн. Показово, що 
в жоден iз цих збiрникiв не введено творiв письменникiв, якi пи-
сали поза межами тодiшнього Союзу РСР.

Пiдсумувати зроблене на теренi художньої шевченкiани за 
кiлька десятилiть намагалася в 1962 роцi I. Булашенко, автор-
ка книжки «Т. Г. Шевченко в українськiй радянськiй художнiй 
лiтературi». Однак ця спроба була далекою вiд оптимальної, 
пiдтвердженням чого може слугувати те, що її не зауважено 
навiть у такiй скрупульознiй працi, як «Шевченкознавство. 
Пiдсумки й проблеми» (1975): «Образ Шевченка вабив i ва-
бить до себе поетiв, письменникiв, митцiв. Проте ми й досi не 
маємо бiблiо графiї по цiй темi навiть до 1960 року. Тим бiльше, 
не маємо дослiдження, що давало б наукову й естетичну оцiнку 
цього художнього набутку» [21, с. 561]. Пiзнiше справи на цiй 
дiлянцi полiпшилися, але не настiльки, аби зняти потребу в 
ґрунтовних дослiдженнях питання.
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Унiкальна притягальнiсть великого українця для письмен-
никiв пояснюється, з одного боку, надзвичайною привабливiстю 
самої особистостi Шевченка, а з другого – її першоряднiстю в 
життi українського народу, а вiдтак i людства. Його сучасники 
Михайло та Марiя Максимовичi писали в листi до «коханого 
земляка» вiд 6.Х.1859 року: «В окрестностях Михайловой Горы 
оставили Вы о себе живейшие и самые сердечные воспомина-
ния. А на правой стороне Днепра Вы стали лицом мифическим, 
о котором идут уже баснословия и легенды, наравне с преда-
ниями старых времён» [8, с. 167]. Через 55 рокiв пiд наглядом 
I. Франка дiяльнiсть його великого попередника набрала ще 
масштабнiших вимiрiв: «Вiн був сином мужика i став волода-
рем у царствi духа. Вiн був крiпаком i став велетнем у царствi 
людської культури. <…> Десять рокiв вiн томився пiд вагою 
росiйської солдатської муштри, а для волi Росiї зробив бiльше, 
нiж десять переможних армiй» [20, с. 255].

Багатьом саме життя Шевченка видавалося високохудожнiм 
твором. Український i росiйський митець Лев Жемчужников 
стверджував: «Жизнь Шевченка, вся вместе взятая, есть песнь. 
Это – печальное высокохудожественное произведение» [2, 
с. 336]. З ним перегукувався Богдан Лепкий: «Вiн дарував 
нам не тiльки найцiннiшi твори, але дав нам своє життя, мов 
якийсь прегарний поетичний твiр» [17]. «Саме його життя – це 
трагiчна поема, сповнений драматизму життєпис» [9], – пи-
сав Олесь Гончар. Болгарин Димитр Методiєв узагальнював: 
«Шевченко – одна з найсвiтлiших i найгероїчнiших особистос-
тей на Землi» [11].

В арсеналi художньої шевченкiани – всi три основнi 
лiтературнi роди: лiрика, епос i драма та бiльшiсть основних 
лiтературних жанрiв, починаючи вiд мiнiатюри i завершуючи 
романом-епопеєю.

Тривалий час – за життя поета й художника i впродовж 
кiлькох десятилiть по його смертi – творилася лише поетична 
шевченкiана. За згаданим вiршем О. Афанасьєва-Чужбинсь кого 
з’явилося в 1844–1861 роках майже два десятки iнших, най-
цiкавiшими з яких були твори Олександри Псьол i двох кирило-
мефодiївцiв – Георгiя Андрузького та Олександра  Навроцького.

Серед шевченкiвських присвят 60-х рокiв ХIХ ст. найбiльшу 
вагу мають поменники Юрiя Федьковича. Цiннiсть їх у фiлософ-

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



5

ському осмисленнi безсмертя «поборника слова», яке i за 
змiстовою наповненiстю, i навiть за образною фактурою («Форма 
в форму мiняється // Вiд вiка до вiка» та iн.) набагато випереджа-
ло свiй час, у полемiчних стрiлах проти тодiшнiх i пiзнiших сил-
кувань витворити з Шевченка свого роду iкону, замовчуючи його 
iстинну суть. Цiлком своєрiдний i для Федьковичевої, i для нашої 
сучасностi вiрш «В день скону Батька нашого Тараса Шевченка! 
Кобзаря Русi, Мартира [Мученика. – Б. М.] України, предтечi 
нашої волi i слави!», виданий окремою брошурою у Львовi в 
1866 роцi i включений до I тому «Писань Осипа Юрiя Федько-
вича» (1902), але за радянських часiв нi разу не передрукова-
ний. Адже полум’яний буковинець звинуватив «усю московську 
Юдею» не тiльки в тому, що вона вкоротила вiку Шевченковi, а й 
в тому, що продовжує глумитися з його народу. Апогеєм звинува-
чення стали слова поменника «Да чей i Мóсква прелукава / Кар-
бованцями не задавить! / О Мóскво, мати ти всiх лих! / О Мóскво, 
ти несита крови! Крови пророкiв i святих…» [19, с. 188].

Згодом яскравi зразки присвят виходять з-пiд пера I. Фран-
ка («Могила Тараса», «В ХХIII-тi роковини смертi Шевченка», 
обидва – 1884 р.), В. Самiйленка («На роковини смертi Шев-
ченка», 1888 р.) та Лесi Українки («На роковини», 1911 р.). 
I. Франко спрямував нищiвну iронiю на адресу тих, хто силку-
вався «вимазати iм’я твоє в iсторiї» та оголосити: «Шевченко – 
это миф», тобто проти ворога зовнiшнього, а Леся Українка – 
проти внутрiшнього ворога: лжепатрiотiв, словеснiй любовi 
до України вона протиставила любов дiяльну. Дореволюцiйну 
пое тичну шевченкiану увiнчала збiрка Б. Лепкого «За люд» 
(Кракiв, 1914 р., друге видання – «В Тарасовi роковини» – 
Вiдень, 1915 р.), яка включає до двох десяткiв вiршiв, що 
висвiтлюють основнi моменти Шевченкового життєпису.

Пореволюцiйну поетичну шевченкiану започаткували в 
часи нацiонально-визвольних змагань П. Тичина, В. Чумак i 
Д. Загул. У їхнiх творах – характеристики переважно загаль-
нолюдського характеру: Шевченко – «пророк» (Тичина), його 
слова – «неначе Бiблiї глаголи» (Загул), «не згине / Велика 
правда його слiв» (Чумак). Це вже трохи пiзнiше з’являться ха-
рактеристики класового, пролетарського забарвлення: «I жив 
якби Тарас тепер, / вiн став би членом ВКП» (В. Сосюра). Його 
ж формули: «В бiльшовицькiй сiм’ї, славнiй, вольнiй, новiй, / 
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ми тебе не забули, Тарасе!», «спи спокiйно, поет», бо ми «всi 
твої здiйснили заповiти» повторювалися майже дослiвно сот-
нями iнших вiршувальникiв. Було немало спроб зблизити 
Шевченка з бiльшовицькими дiячами, насамперед Ленiним 
(Я. Шпорта, П. Тичина та iн.). У 1970 роцi цикл iз кiлькох вiр-
шiв «Риси рiдного обличчя» М. Нагнибiди був навiть удостоє-
ний Шевченкiвської премiї, але не змiг витримати найтяжчого 
iспиту – випробування часом, як, зрештою, чимало iнших вiр-
шiв, написаних у перiод радянщини.

Цей iспит витримала низка високопатрiотичних поезiй 
рокiв героїчної боротьби з фашизмом, серед яких «Слово про 
рiдну матiр» (1941) М. Рильського, «З фронтового блокнота» 
(1942) К. Герасименка, «В землянцi» (1943) М. Нагнибiди. Крiм 
подiбних вiршiв, витримала випробування часом сконденсова-
но-афористична, мускулиста поезiя Є. Маланюка «Шевченко» 
(«Не поет – бо це ж до болю мало…») (1930) i полемiчно за-
гострений, дещо, правда, прямолiнiйний вiрш М. Рильського  
«Шевченко» («Не багряницею, не злотом…») (1932), а також 
заснованi на вдумливому вчитуваннi у факти бiографiї ве-
ликого поета пiзнiшi твори С. Крижанiвського «Сад Тара-
са Шевченка», М. Бажана «Зустрiч бiля брами» та на знаках 
його посмертного вшанування («Батальйон iменi Шевченка» 
Т. Масенка, «На вiдкриттi пам’ятника Т. Г. Шевченковi в селi 
Лозiвцi» Д. Павличка та iн.).

Повоєнна поетична шевченкiана представлена творами 
шiстдесятникiв В. Симоненка («Шум полiв: Над Кобзарем», 
1955 р.; «Толока», 1955 р.; «Скiльки в тебе очей…», 1961 р.; 
«Прирученим патрiотам», 1963 р.), I. Драча (поема «Смерть 
Шевченка» та заснований на талановитому вимислi вiрш «Ско-
ворода i Шевченко», 1962 р.), М. Вiнграновського («На золото-
му столi», «Скажи менi, Днiпре…», «Не чiпай нашi сивi минулi 
тривоги!», усi – 1962 р.; пiзнiшi – «В Орську», 1981 р.; «Де сон, 
де сни, де тисячi синiв»), Б. Олiйника («В день ясний i в ночi 
горобинi…», 1964 р.; «Вiч-на-вiч», 1965 р.; «Батьки i дiти! Дiти 
i батьки!», 1968 р.; пiзнiшi – диптих «До проблеми “Шевченко 
i народ”, 1981 р.; «Опав росою на духовний голод…» – перша 
частина з «Чотирьох посвят безсмертним», 1985 р.) та iн.

Першопоштовх до принципового оновлення повоєнної вiр-
шової шевченкiани зробили, починаючи з другої половини 
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50-х рокiв ХХ ст., Д. Павличко i Л. Костенко. Вiрш першого 
«Поет не вмирає», що вiдкривав роздiл «Вчителям i друзям» у 
збiрцi «Правда кличе!» (1958), вивищувався над багатьма сот-
нями тодiшнiх шевченкiвських присвят майстерно висловленим 
антидиктаторським спрямуванням i нацiональним пафосом. По-
чуття українського патрiотизму проймає вiршi «Тарасе! Правдо 
вогнелика!» (1964) та «Молитва» (1965), що зазнали нещадної 
офiцiйної критики, особливо другий пiк офiцiйних владоможцiв 
строфами, на взiрець такої: «Дай нам силу iдолiв знiмати / 
З п’єдесталiв чорної олжi, / Бурити казарми й каземати, / Де ви-
ймають душу iз душi» [13, с. 37]. Поезiї Л. Костенко «Заворожи 
менi, волхве!», яка перед тим надрукувала «Повернення Шев-
ченка» та «Кобзаревi», судилося бути розсипаною разом з усiм 
набором збiрки «Зоряний iнтеграл» (1963) i побачити свiт аж у 
книзi «Вибране» (1989), а впродовж чвертi столiття вона ходила 
в списках по Українi та потрапляла в копiях за її межi.

Радянська цензура набагато перевершувала царську в бо-
ротьбi з українською поетичною шевченкiаною. Тож невипад-
ково на пiдневiльних українських землях поряд з офiцiйною, 
дозволеною владою, iснувала в 30-х – 50-х роках ХХ ст. 
опозицiйна шевченкiана. Повстанське середовище породи-
ло яскравi творчi iндивiдуальностi, серед яких поет Мирос-
лав Кушнiр (1922 р. – кiнець грудня 1944 р. – початок сiчня 
1945 р.), автор вiрша «Шевченко-братчик» (1942) – вогнис-
того звинувачення тим українцям, якi, не маючи «козаць-
кої крови», «дружно руку подали» «синам жорстокого Ми-
коли» та Михайло Дяченко (1910–1952), який виступав пiд 
псевдонiмом Марко Боєслав i залишив серед iнших вiршiв два 
«шевченкiвськi» – «Великому Кобзаревi» (1948) i «Засмуче-
ному Тарасовi Шевченковi» (1949). Це яскравi зразки лiричної 
публiцистики, у яких поет розмовляє з Шевченком як iз живим 
(«Нас веде на бої переможнi Твiй Дух!» (у першому) та глибоко 
проникає в нелюдську сутнiсть комунiстичної влади: «Колись 
людьми орали гади – / Тепер i душу запрягли / В залiзнi шори! 
Волекради / У людську совiсть лiзуть вглиб». Увiнчує твiр ка-
тегоричне заперечення гiпотези про можливу пiдтримку Шев-
ченком бiльшовицького тоталiтаризму: «Якби Ти встав тепер, 
пророче, / Й побачив тюрми, сльози, кров <…>, / Кайдани рвав 
би знов, / Народ свiй кликав…» [4, с. 312]. Шевченко фiгурує в 
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низцi вiр шiв книги «З облоги ночi: Збiрник невiльничої поезiї 
України. 30–80 рр.» (1993 р., упоряд. М. Самiйленко).

Найвагомiший внесок у невiльничу поетичну шевченкiа ну 
зробили Василь Стус (1938–1985) i Тарас Мельничук (1938–
1994). Серед вiршiв першого – «Мене вела ти в нiжнi ранки», 
«Тарас на засланнi», «Шевченко. Дорога до Орська», «Сто 
рокiв, як сконала Сiч», «Як добре те, що смертi не боюсь я…» 
та iн. У поезiях В. Стуса його великий попередник не вигада-
ний i не зовнiшнiй, а глибоко внутрiшнiй, зроджений, за фор-
мулою I. Дзюби, «зиждительним думанням» автора. Навiть 
у такому творi, як «У Прохорiвцi – сни, мов рiки…», де кон-
кретика топонiмiв (назва села та його частини – «Михайлiв 
узвiз» й iмен («Максимович i Тарас»), зображене не зводить-
ся до фотографування, фактографiї, а переростає в узагаль-
нення поривiв двох видатних українських дiячiв до висот 
духовностi, до незвiданого. Т. Мельничук до одних своїх творiв 
бере епiграфами рядки з «Кобзаря» та «Щоденника», нерiдко 
вдається до ремiнiсценцiй з Шевченка. Найчастiше ж апелює 
до його iменi в контекстi роздумiв над пекучими проблемами 
своєї сучасностi. Крiм численних вiршiв, перу поета належить 
велика драматизована поема «Невольники» з постаттю Шев-
ченка i його солдатського побратима на засланнi, яка за обся-
гом є найбiльшим «шевченкiвським» твором Т. Мельничука i 
всiєї невiльничої поезiї, що, будучи унiкальним явищем україн-
ського та свiтового письменства, стала видатним феноменом не 
тiльки лiтературного, а й суспiльно-полiтичного життя, яскра-
вим пiдтвердженням антигуманної сутi держави, яку впродовж 
сiмдесятилiття будували на однiй шостiй земної кулi.

Загалом українська поетична шевченкiана лiрично-медита-
тивна i лiрико-фiлософська, але є в нiй i струмiнь гумористич-
ний, який пробивав собi дорогу вiд окремих передвоєнних вiршiв 
Ф. Швiндiна, написаних за народними мотивами, до книжки 
Д. Бiлоуса «Тарасовi жарти» (1964), що також створена на ґрунтi 
поетичної трансформацiї фольклорних переказiв про Шевченка.

Значний внесок у нашу поетичну шевченкiану зробив А. Ма-
лишко книгою «Вiщий голос» (1961) i циклом «Пiсня Тараса 
Шевченка» (1964). Його традицiї плiдно розвинув Р. Лубкiв-
ський у збiрцi «Погляд вiчностi» (1990), побудованiй як пое-
тичне осмислення малярських автопортретiв Шевченка.
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Щодо лiро-епiчних полотен, то поетична шевченкiана йшла 
вiд фрагментiв П. Филиповича 1920-х рокiв – «Київ (Зустрiчi з 
Кулiшем)», «Новопетровське» i «Повернення (На паропла вi)» – 
до повноформатної високоталановитої поеми-симфонiї I. Дра-
ча «Смерть Шевченка» (1962), а вiдтак – до твору Д. Павличка 
«Дорога до Шевченка» (датований 1980–1992 роками, а виданий 
у 2009 роцi). В обох роботах потужно зазвучали нацiо нально-
патрiотичнi мотиви, а в другому – ще й заклик до морального 
оздоровлення нашого хворого суспiльства на шляху до Шевченка.

Попри втрати на 170-лiтнiй дорозi, українська поетична 
шевченкiана розвивалася в цiлому плiдно, радуючи не раз ви-
сокого рiвня творами, що збагатили нашу й свiтову лiтературу.

Початки української прозової шевченкiани слiд шукати у 
фольклорнiй творчостi – бувальщинах, переказах, легендах,  якi 
складалися ще за життя великого народного спiвця. У другiй 
половинi ХIХ ст. робитимуться спроби окреслення його постатi 
через змалювання мiсця вiчного спочинку поета в Каневi. Спер-
шу це блискуче зробить I. Нечуй-Левицький у нарисi «Шев-
ченкова могила» (1880–1881), де є, зокрема, рядки: «Близина 
останкiв великого чоловiка має великий, невимовний вплив 
на людське серце. Великi люди говорять до живих через землю 
з домовини» [12, т. IV, с. 8]. Згодом прийом зображення генiя 
через показ мiсця паломництва до нього продов жать М. Коцю-
бинський («Шевченкова могила», 1890–1891), I. Труш («Вра-
ження з могили Шевченка», 1900–1901) та iн.

Через зображення впливу творiв поета на читачiв i слухачiв 
долучатимуть важливi штрихи до постатi Шевченка Панас 
Мирний в оповiданнi «Пригода з Кобзарем», а Б. Грiнченко та 
М. Загiрня – у нарисi «Шевченкiв “Кобзар” на селi» (1914). Май-
стерно шаржованi типи своїх сучасникiв-лжепатрiотiв, насправдi 
шевченкофобiв, подав О. Маковей у сатиричних оповiданнях  
«Твiр штуки» (1911) та «Як Шевченко шукав роботи» (1912).

У кiнцi ХIХ – першому десятилiттi ХХ ст. спостерiгаються 
спроби iсторико-бiографiчних оповiдань. До них можна за-
рахувати видану в 1909 роцi у Чернiвцях книжечку Ф. Ко-
ковського «Оповiданє про Тараса Шевченка», а ще бiльшою 
мiрою – оповiдання П. Зайцева «Перше кохання Шевченка» 
(1914), особливо ж – М. Чернявського «Напередоднi» (1914), 
де вiдтворено той епiзод iз життя поета-художника, коли 

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



10

вiн був боярином на весiллi в Панька Кулiша й Олександри 
Бiлозерської. Традицiя невеликого бiографiчного прозового 
твору продовжувалася плiдно протягом кiлькох передвоєнних 
лiт («Айра Олдрiдж» С. Скляренка, «Поет i актриса» О. Дес-
няка, «Рядовий Шевченко» Я. Качури, «Зерна» Я. Баша та iн.; 
збiрка «Вiчна зiрка» М. Хазана).

Вiдзначення шевченкiвських ювiлейних дат у першiй поло-
винi 60-х рокiв ХХ ст. викликало появу небувалого ранiше числа 
творiв малих прозових форм для дитячого читача: оповiдання 
П. Панча «Раннi сливи», книжечки О. Пархоменка «Горич», 
В. Лисенка «Легенди про Тараса» тощо. Найвагомiший вне-
сок у дитячу прозову шевченкiану малої, а вiдтак i бiльшої 
форм, зробив поетiв правнук по сестрi Катеринi Д. Красицький 
свої ми книгами «Дитинство Тараса» (1959), «Юнiсть  Тараса» 
(1961, 1967), «Тарасова земля» (1962), «Дiтям про Шевчен-
ка» (1964), «Тарас-художник» (1973), «Тарасовi свiтанки» 
(1979, 1989) та iн. Останнє з названих видань, увiбравши три 
попереднi («Дитинство Тараса», «Юнiсть Тараса», «Тарас-
художник»), отримало жанрову дефiнiцiю повiстi й охопило 
28 рокiв iз життя родичiв Шевченка, а найбiльше – його само-
го. Повiстi, кожна з яких складається з невеличкої (обсягом 
вiд однiєї до кiлькох сторiнок тексту) оповiдань (їх у трилогiї 
майже пiвтораста), вiдзначаються хронологiчною чiткiстю ви-
кладу подiй, пiдкресленою навiть графiчно видiленими рока-
ми, сприймаються в сукупностi як захоплюючий, написаний 
повно кровною художньою мовою роман про iсторiю сходжен-
ня генiально обдарованої особистостi з народу до свободи, не-
хай i вiдносної, до реалiзацiї незвичайного творчого потенцiалу.

Спроби ввести Шевченка у текст повiстi й роману спершу  
не йшли далi згадок про нього та цитування його творiв («Хма-
ри» I. Нечуя-Левицького, «Царiвна» О. Кобилянської, «Пе-
рекинчики» Є. Ярошинської та iн.). Щоправда, на межi ХIХ 
й ХХ ст. з’явилася незвичайна книга О. Кониського «Тарас 
Шевченко-Грушiвський (т. 1 – 1898 р., т. 2 – 1901 р.), писана, за 
зiзнанням автора, «i мозком, i серцем», книга, у якiй сумлiннiсть 
дослiдника органiчно поєдналася з емоцiйнiстю та образнiстю 
художника, хоч сам вiн скромно iменував твiр лише хронiкою.

Завдяки зазначенiй обставинi був це, однак, роман-есе, який 
мав вiдлуння у вiдповiдної структури лiтературi – аж до твору 

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



11

Б. Чайковського «Тарас Шевченко» (1992). Утiм, бiльш розвину-
лися в українському письменствi роман i повiсть на фактологiчно-
документальнiй основi з використанням художнього вимислу й 
домислу. Щоправда, не вiдразу i не без труд нощiв, та ще й не-
малих. У «Повiстi про гiрке кохання поета Тараса Шевченка» 
(1930) Гео Шкурупiя головний герой зображувався «завзятим 
художником-богемцем», а в поводженнi з жiнками – достемен-
ним джигуном, який, мовляв, не знав «неподiленого кохання» i 
мав «безлiч скороминущих епiзодiв та любовних зв’язкiв». Пiсля 
цiєї повiстi значно помiркованiше трактування Шевченка дали 
О. Iльченко («Петербурзька осiнь», 1939 р.), Д. Косарик («До-
бром нагрiте серце...», 1961 р.), М. Рубашов («Багрянi тiнi», 
1961 р.), В. Шевчук («Вiтрила», 1964 р.), В. Дарда («Його коха-
на», 1964 р.), М. Будник («При лихiй годинi», 1985 р.) та iн.

Задуми романiв-епопей про Шевченка, за якi взялися в кiнцi 
1920-х – на початку 1930-х рокiв С. Васильченко (пенталогiя 
«Великий шлях») i Г. Хоткевич (тетралогiя «З сiм’ї генiїв») ви-
явилися зреалiзованими лише частково (повiсть першого «Ди-
тинство Т. Шевченка», 1938 р., пiзнiше – «В бур’янах»; повiстi 
другого – «Тарас Шевченко», 1966 р., i «Тарасик», 2002 р.). 
Зате мав щасливiше завершення роман О. Iваненко «Тарасовi 
шляхи» (1961), що охопив усе життя Шевченка й заговорив, 
крiм української та росiйської, мовами народiв Європи (бол-
гарською, чеською, нiмецькою та Азiї: казахською, уйгурською, 
китайською). Подiями неабиякої лiтературної ваги стали рома-
ни Л. Смiлянського «Поетова молодiсть» (1960, 1963) i З. Ту-
луб «В степу безкраїм за Уралом» (1964). Не можна не при-
єднатися до академiкiв: «Живий образ поета-борця, який не 
примирився i не зламався, постає перед нами зi сторiнок ро-
ману З. Тулуб у всiй його немеркнучiй величi» (I. Дзюба) [8]; 
«Роман Зiнаїди Тулуб – одне iз найвизначнiших явищ худож-
ньої шевченкiани» (М. Жулинський) [6, с. 28]. 1980-тi роки 
збагатили прозову шевченкiану двома романами В. Шевчука – 
«Син волi» (1984) i «Терновий свiт» (1986), об’єднаними зго-
дом у дилогiю «Син волi» (1989), а також романом В. Дарди 
«Переяславськi дзвони» (1990). Закони вiльної асоцiативної 
композицiї допомогли авторовi дилогiї охопити фактично все 
життя Шевченка, а в «Переяславських дзвонах», де розповiдь 
ведеться в причинно-часовiй послiдовностi, розкрито десять 
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мiсяцiв цього життя (25 березня – 25 грудня 1845 р.). В обох 
творах вiдчувається пильна увага до порухiв скривдженої 
нацiональної душi українця, бiль вiд зречення рiдної мови знач-
ною кiлькiстю спiввiтчизникiв на користь мови чужої тощо.

Завдяки залученню нового бiографiчного матерiалу, пов’яза-
ного з Шевченком, та переосмисленню використовуваного  
ранiше, авторовi роману «Тарасовi страстi» (2006) Зiновiю 
Легкому вдалося зробити помiтний внесок у розвиток прозо-
вої шевченкiани, який було б не зайвим закрiпити художнiм 
освоєн ням наступних 14 рокiв життя українського генiя 
(в опублiкованих роздiлах висвiтлюються першi 33 роки 
його життя).

У викривленому свiтлi змальовує головного героя Б. Су-
шинський у романi-есе «Тарас Шевченко: генiй – в самотностi» 
(2006), що з немалою дозою сарказму вiдзначав I. Дзюба: «Вiн 
український патрiот, але сподобився наговорити про Шевчен-
ка такого, на що й усi шевченкофоби разом не спромоглися. 
Поки що» [5, с. 54].

Початки художнього освоєння постатi Шевченка засоба-
ми драматичного роду припадають уже на першi десятирiччя 
ХХ ст. Спершу перед глядачами звучало з кону поетове слово, 
як у композицiї «Небеснi спiвцi» (1902) С. Яричевського чи в 
одноактiвцi Ярослава Марченка (за цим псевдонiмом заховав-
ся Б. Лепкий), що мала пiдзаголовок «рiч сценiчна, вiдiграна 
в Бережанах дня 2 червня 1902...». Символiчно – як дух Шев-
ченка – виступав поет у дiточiй сценi в 2 вiдслонах «Вiнок на 
могилу Тараса Шевченка» (1914) Вiри Лебедової (Костянтини 
Малицької).У 20-х роках на пiдрадянськiй Українi порiвняно 
широко побутували невеличкi драматичнi сценки, заснованi на 
матерiалi з дитинства Шевченка («Тарасик» Д. Зайончковсько-
го, «Менi тринадцятий минало» П. Волобуїва та iн.), а також 
«шевченкiвськi» п’єски С. Васильченка («Минають днi», «Пiд 
Тарасове свято»). У 1939 роцi з’явилися першi повнометражнi 
п’єси, написанi i прозою («Тарасова юнiсть» В. Суходольсько-
го), i вiршем («Поетова доля» С. Голованiвського, «Шевченко 
й Чернишевський» П. Тичини). У наступнi роки й десятилiття 
паралельно розвиваються обидва види «шевченкiвських» драм. 
Серед прозових – п’єси «Петербурзька осiнь» О. Iльченка, 
«Слово правди» («Думи мої») Ю. Костюка (обидвi – 1954), 
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«Молода воля» (1955) Ю. Яновського, «Нескорений» (1961) 
А. Макаренка i «Кайдани порвiте...» (1964) М. Левченка тощо. 
Вони вразливi в багатьох моментах. Принципово виграшнiшою 
стала драма Ю. Щербака «Стiна», написана 1983 року, а надру-
кована в 1988-му. Замiсть нестримних, художньо невиправда-
них домислiв, характерних для бiльшостi згаданих п’єс, бачимо 
тут iсторично достовiрну, оперту на дуже мiцну документаль-
ну основу, картину взаємин Шевченка з Варварою Рєпнiною. 
З усього видно, що для автора «Стiни» висловлена в нiй дум-
ка «Мистецтво – рiч свята», а «брехня – найбiльший злочин» 
щодо нього не є декларацiєю.

Велику силу документiв (якщо ними вмiло скориста-
тися) представлено в п’єсi «Гора» (1997) I. Драча, жанрова 
 характеристика якої нiколи не фiгурувала у творах драматичної 
шевченкiани: «Документальна драма – колаж у двох частинах,  
вiдтворена за листами, спогадами та вiршами, доносами та роз-
порядженнями, якi стосувалися Т. Г. Шевченка i його похорону 
на Чернечiй горi».

I «Гора», й iншi прозовi драматичнi твори, зверненi до по-
статi українського генiя, – «Суд над Шевченком» (2004, 2007) 
С. Росовецького та «Сердечний рай, або Оксана» (2009) О. Де-
нисенка засвiдчили дальший вiдхiд вiд радянських стереотипiв 
драматичної шевченкiани, який розпочав своєю «Стiною» 
Ю. Щер бак. При цьому О. Денисенко вельми вiльно поводив-
ся з фактами та їх трактуванням, що призвело до очорнення 
образiв Шевченка i Честахiвського.

З-помiж драматичних поем про великого українця видiля-
ються: «Пророк» (1948) I. Кочерги, «Тарас Шевченко» (1964) 
А. Малишка, «Сполох уночi» (1965) П. Дорошка.

Унiкальний твiр «Тарас», що номiнувався на Шевченкiвську 
премiю-2003 вийшов з-пiд пера Б. Стельмаха. Спершу (1991) 
вiн з’явився як «драматична поема-дилогiя», а згодом (2002), 
розширений удвiчi, – як «драматична поема-тетралогiя з епiло-
гом». В остаточному варiантi твiр Б. Стельмаха охопив фактич-
но все життя Шевченка – вiд 6 до 47 рокiв. Кожна з чотирьох 
драматичних поем («Безталання», «Доля», «Слова» i «Слава») 
складається iз шести епiзодiв, а в сукупностi (їх 24) вони роз-
кривають (хоч i не всюди з належною глибиною) найважливiшi 
вiхи життєвого i творчого шляху героя у взаєминах iз десят-
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ками дiйових осiб. Є в тетралогiї навiть така дiйова «особа», 
як Ярмарок (у Ромнах), змальований надзвичайно жваво та 
колоритно (епiзод третiй третьої поеми), що додає яскравої 
гумористичної барви до образу Шевченка, якої не вдалося 
знайти авторам ранiших драматичних поем. Б. Стельмах по-
новому охарактеризував взаємини головного героя з Кулiшем, 
Варварою Рєпнiною, Ликерою, iншими супутниками на його 
життєвiй дорозi, пiдкреслив епохальне значення Шевченко-
вого слова, зокрема в четвертiй поемi тетралогiї: «Вiн же мiж 
плюгавства, / Мiж орди заброд / Воскрешати взявся / Вимер-
лий народ». I далi: «Вiн – пiд небесами, / Майже в небесах, / 
Вiн – поза часами – / Весь в нових часах!» [18, с. 378].

Попри рiзного роду невiдповiдностi, драматична шевченкiа-
на збагачується, еволюцiонує, як, зрештою, i вся материкова 
українська художня шевченкiана.

* * *
Потужнiй загалом шевченкiанi корiнної української нацiї 

додають багатства i своєрiдностi вiдповiднi художнi речi, 
що творяться лiтераторами нацiональних меншин країни – 
кримсько татарської («Тарасовi Шевченку» та «Екскурс в ми-
нуле» Юнуса Темiркаї, «Тарасовi Шевченковi» Рiзи Халiда), єв-
рейської (вiршi «Тарасовi Шевченку», «Шевченковi», «Київ», 
цикл «На могилi Шевченка» Д. Гофштейна; «Балада про пала-
ючу хату» I. Фефера; вiршi «Партизан Тарас» М. Хащеватсько-
го та «Здолавши втому пройдених дорiг...» Д. Хайкiної, повiсть 
«Чорний брат» I. Фалiкмана та iн.), угорською («Бiля могили 
Шевченка» i «Кобзар до Ужгорода йде» Ласли Балли), молдав-
ської (румунської) («Галузка з Тарасового дерева» Г. Бостана), 
грузинської («Шевченко» Р. Чiлачави), росiйської («Мова», 
«Кос-Арал», «Пам’ятi Т. Г. Шевченка» Л. Вишеславського; 
«З Україною в кровi живу на землi України» Б. Чичибабiна; 
«Рядки про Тараса Шевченка» Л. Кисельова;  «Земля Шевчен-
ка» П. Безпощадного; «Святиня наша, тихий Канiв...» I. Ряд-
ченка; «Автопортрет безвусого Шевченка...» А. Добровича та 
iн.); циганської («До України» Мiхи Козимиренка).

* * *
Неповторними барвами збагатила українську художню шев-

ченкiану дiаспора, головним чином вихiдцi з Тарасової землi, 
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примхами долi закинутi до Чехословаччини, Польщi, Румунiї, 
Канади, США, Австралiї.

Першим з представникiв «празької школи» торкнувся шев-
ченкiвської теми Ю. Дараган (1894–1926), автор вiрша «Непе-
реможнiсть» (1924) зi спомином про те, як пiд час громадян-
ської вiйни дiти спiвали в селах «Заповiт». Вiдтак звертали 
своє слово до народного спiвця iншi захисники УНР – Максим 
Грива (1903–1931) («Пам’яти Т. Г. Шевченка») та Євген Мала-
нюк (1897–1968) («Шевченко»). Олекса Стефанович (1899–
1970) присвятив великому попередниковi п’ятикатренний 
вiрш «Шевченко» (1928) i сонет «Двоє» (1938). У вiршi ак-
центовано на вибуховостi, вулканностi Тарасового слова: «За-
клекотало, зрокотало – / I стала тиша – i горить: / Так вибухає, 
так мовчить / Вогненнолаве Кракатао [вулканiчний острiв в 
Iндонезiї. – Б. М. ]» [15, с. 500]. У сонетi О. Стефанович роз-
виває характеристику двох генiальних українцiв – Шевченка 
й Гоголя, дану в широковiдомих рядках поета: «Ти смiєшся, а я 
плачу, / Великий мiй друже». В одному з пiзнiших, уже перiоду 
«другої емiграцiї», творiв Галi Мазуренко (1901–2000), яка за-
хопилася теософiєю Iндiї, – «Близнята у душi» – з’явився мо-
тив «переселення душ»: «Душа Тараса Шевченка повернулася 
на землю i перевтiлилась в душу великого iндiйського поета 
Рабiндраната Тагора...» (М. Iльницький) [15, с. 322–323].

На теренах Словаччини до художнього втiлення шевчен-
кiвської теми першим звернувся В. Гренджа-Донський (1897–
1974) у вiршi «Могила пророка» (1928). Та найбiльше творчих 
зусиль вiддав цьому I. Мацинський (1922–1987). Сторiччя з 
дня смертi українського генiя покликало до життя цикл його 
вiршiв у збiрцi «Карпатськi акорди», де великого попередника 
названо «учителем спiвцiв», «поетом поетiв». Унiкальним яви-
щем поетичної шевченкiани стали три вiнки сонетiв з осмис-
ленням життєвого i творчого подвигу українського генiя в 
останнiй (1987) книзi I. Мацинського.

Iнший уродженець Схiдної Словаччини, Юрiй Бача, вдаю-
чись у верлiбрi «Не бiйся, Тарасе!» (1984) до ремiнiсценцiй з 
вiрша Шевченка «Доля», протиставляє два людськi шляхи: од-
ним iз них простував колись абсолютно безкомпромiсний поет, 
а другим iшли донедавна задурманенi iлюзорними iдеями нашi 
сучасники з так званого соцiалiстичного табору. Зроблено це 
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з тiєю самою шевченкiвською безкомпромiснiстю: «Не Бiйся, 
Тарасе, / я не скористаюся з Твоєї величi / i не зловживу нею. / 
Я лише дивлюся на Тебе / та своє собi про все думаю. / Ти прос-
то йшов! / Ти не лукавив з собою! В Тебе нема зерна неправди 
за собою! / А ми? / Ми повiрили паперовому соцiалiзмовi, / як 
новому християнству, / та не знайшли шляхiв до досягнення 
мети» [2, с. 62].

Досить своєрiдний внесок в українську поетичну шевчен-
кiану Польщi, а заразом i свiтову, зробив у другiй половинi 
ХХ – на початку ХХI ст. Остап Лапський (1926–2012), лауреат 
Нацiональної премiї України iм. Тараса Шевченка 2007 року. 
Дiапазон Шевченкових характеристик у його творах вельми  
широкий: вiд, сказати б, «домашнiх», iнтимних – до плане-
тарних («Згадалося!»). Гострополемiчний характер мають 
«шевченкiвськi» вiршi О. Лапського «Моє вiльнодумство», 
«Поет i слово», «Наша незалежнiсть» та iн., адресованi «коре-
гувальникам мислителя!», тобто рiзного роду його хулителям 
i фальсифiкаторам на кшталт Й. Бродського, який у вiршi «На 
незалежность Украины» називає українцiв «хохлами», «каву-
нами» та «бугаями» i посилає їх «по адресу на три буквы, на 
все четыре стороны», а спадщину Шевченка iменує «брехнёй 
Тараса». У зв’язку з цим святотатством О. Лапський резонно 
запитував «усоплого в Бозi поета-нобелiста»: «Але про Шев-
ченка, пане Бродський, передсмертно на Пушкiна спираючись, 
таке гавкнути: навiщо це? Пушкiн є Пушкiн, а Шевченко є 
Шевченко! Я особисто перебуваю пiд впливом обох: у першого 
мене полонить осiння прозорiсть вислову, у другого: вагомiсть, 
ваговитiсть, глибиннiсть по-українському мовленого!» [6, с. 150].  
Вельми небуденний триптих О. Лапського «Про Тараса тричi».

На теренах Румунiї започаткував українську поетичну шев-
ченкiану Ярема Байрак (справжнє iм’я – Харитон Бородай, 
1913–1944 рр.), уродженець Полтавщини, який опинився пе-
ред вiйною на Буковинi (спершу – Пiвнiчнiй, на яку в червнi 
1940 року ступили радянськi вiйська, а вiдтак на Пiвденнiй 
(за сiмейними обставинами), де його спiткала нагла смерть. 
Серед написаного ним збереглася поезiя «Т. Г. Шевченковi» 
з характеристикою героя: «Народу син, землi ТИТАН / Святої 
волi месник грiзний». У той час, коли радянськi автори мало 
не в кожному вiршi рапортували Шевченковi про здiйснення 
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його мрiй i пророкувань, Ярема Байрак дивився на це наба-
гато тверезiше: «Колись таки на цiй землi / Твої здiйсняться 
заповiти» [1, с. 314]. До великого попередника звернули свої 
присвяти Д. Онищук («На Тарасовiй могилi»), Михайло Во-
лощук («Тарас Шевченко», «Наш генiй», «Премудрiсть Шев-
ченка»), Юрiй Павлiш (цикл сонетiв «Тарас Шевченко») та iн.

Особливо трепетно ставився до Кобзаря Степан Ткачук 
(1935–2005). У його спадщинi понад 60 поетичних речей – чи 
то повнiстю присвячених славному предтечi, чи зi згадками 
про нього. Такої кiлькостi «шевченкiвських» присвят немає не 
тiльки в жодного iншого поета української дiаспори свiту, а й в 
абсолютної бiльшостi авторiв материкової України, за винят-
ком хiба що А. Малишка, чия шевченкiана нараховує близь-
ко 80 рiзножанрових творiв. Це в масi своїй невеликi лiричнi 
звертання i звiряння, через якi розкривається роль Шевченка в 
життi письменника, його близьких, у пiдтриманнi й збереженнi 
нацiональної iдентичностi української громади за умов перебу-
вання в нерiдному етнiчному середовищi. «Шевченкiвський» 
доробок С. Ткачука наводить на думку, що його варто оприлюд-
нити окремою книжкою.

* * *
Низкою цiкавих присвят збагатили свiтову художню шев-

ченкiану лiтератори української дiаспори iнших континентiв – 
американського й австралiйського. Щодо першого з них, то вiн 
дав життя переважнiй бiльшостi зарубiжних творiв шевченкiа-
ни, та й з’явилися вони ранiше – у першi десятирiччя ХХ ст. 
У постаннi й розвитку української пiвнiчноамериканської ху-
дожньої шевченкiани було чимало подiбного. I в Канадi, й у 
США започатковували її непрофесiйнi, робiтничо-фермерськi 
лiтератори, а вже пiзнiше, по Другiй свiтовiй вiйнi, продовжу-
вали письменники-професiонали з числа полiтичної емiграцiї. 
Допомагали їм, особливо першим, твори шевченкiани, якi 
написанi на материковiй Українi й переправленi за океан рiзни-
ми шляхами. Майже сто поетичних присвят, починаючи вiд 
першої – «Шевченковi», – створеної 1841 року О. Афанасьє-
вим-Чужбинським, увiбрав виданий 1939 року у Вiннiпезi дру-
гий том «українського декляматора» (друга частина) «Снiп», 
який «зладив» уродженець Тернопiльщини, що вiд 1908 року 
мешкав у Канадi, Михайло Кумка (1893–1967). До впоряд-
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кованого його земляком Миколою Тарновським (1895–1984) 
збiрника «Прометеєвi українського народу» (Нью-Йорк, 1941) 
також увiйшла низка звернених до Шевченка присвят, а ще 
статей про нього i поезiй з «Кобзаря».

Сам М. Тарновський – автор першого друкованого на аме-
риканському континентi вiрша, адресованого українському 
генiєвi, – «До Шевченка» (Детройт, 1916), а також пiзнiших – 
«Живи, Iспанiє!» (1937), «Дружнiй тост» i «На славу Кобзаревi» 
(обидва – 1951).

Першим серед робiтничо-фермерських поетiв Канади, хто 
надрукував вiрш про «крiпацького бунтаря» i «соловiя ранньо-
го прадiдiв-дiдiв», був уродженець Покуття Андрiй Понур 
(1888–1952) – «Пам’ятi Тараса Шевченка» (1937). Згодом вiн 
вiдгукнувся на вiдкриття пам’ятника українському генiєвi бiля 
Палермо («Ювiлейний привiт українцям в Канадi», 1951 р.). 
З «шевченкiвськими» присвятами виступали iншi робiтничо-
фермерськi вiршувальники: Дмитро Захарук (Дмитро Дуби-
на), Дмитро Рараговський, Iван Шимчишин.

З появою на теренах США й Канади повоєнної хвилi україн-
ської емiграцiї, в середовищi якої не бракувало освiчених та об-
дарованих людей, лiтературний потенцiал українцiв вирiс, що 
позначилося i на художнiй шевченкiанi. Колишнiй «пражанин» 
О. Стефанович друкує сонет «Шевченко» (1965). Яр Славутич 
(Григорiй Жученко, 1918–2011 р.) видає в Едмонтонi поетич-
ну збiрку «Живi смолоскипи» (1983), яку згодом перевидано у 
Львовi (1992). У кiлькох творах («Шухевич» – про сина гене-
рала УПА, «Коли в грозу поранена сосна...» та iн.) Шевченко 
фiгурує як iдейний натхненник руху правозахисникiв. Через 
увесь вiрш «Кенґiрське повстання» проходять рефреном рядки 
«Попереду постать Глiба Стученка: / Сокира в руках, а в ки-
шенi – Шевченко» [16, с. 48–49]. У  поезiї «Осадчий / До дружини 
перед арештом)» герой мовить: «Назови мого сина Тарасом... /  
Щоб зi словом Поета разом / Дiти завжди жили!» [16, с. 19].

Дiячi української дiаспори прилучилися i до вивчення та 
популяризацiї життя й творчостi Шевченка засобами есе-
їстики. Уродженка Кобзаревої Черкащини, також колишня 
«пражанка» Наталя Лiвицька-Холодна (1902–2005) у 1950–
2005 роках проживала у США та Канадi, видала 1955 року 
книгу «Шлях Велетня», що має пiдзаголовок «Iлюстрована 

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



19

бiографiчна розповiдь про Тараса Шевченка. Переказала На-
таля Лiвицька-Холодна». У 34 невеличких за обсягом роздiлах 
книги про стежується все життя героя, починаючи вiд раннього 
дитинства i завершуючи зображенням його останнiх лiт, смертi 
й похорону та перепоховання. Н. Лiвицька-Холодона зумiла 
загалом правдиво розкрити вельми тернистий шлях україн-
ського Велетня до безсмертя, до свiтової слави, подати заокеан-
ським читачам (а книга поширювалася передусiм серед них) 
надзвичайно привабливий його образ.

* * *
Шевченковi присвячували поетичнi рядки українськi лiтера-

тори Австралiї – Пилип Вакуленко («Тарасовi»), Григорiй 
Виш невий (заключний монолог у поемi «Мазепа»), Зоя Когут 
(окремi мiсця в поемi «Осанна») та iншi.

Найповажнiший внесок у художню шевченкiану зробив 
Дмит ро Чуб (Нитченко) (1905–1999) книгою бiографiчних 
та лiтературознавчих оповiдей «Живий Шевченко», на долю 
якої випало незвичайне для есеїстичного твору про україн-
ського пое та й художника число видань – сiм, серед них одне 
англомовне. Потреба у перевиданнях цiєї унiкальної кни-
ги поставатиме й далi, бо вона, з одного боку, насичена бага-
тющою, здебiльшого маловiдомою, а часом i зовсiм незнаною 
iнформацiєю з життя українського генiя, а з другого – позначе-
на жвавим, справдi творчим, художнiм осмисленням зiбраного 
матерiалу. Можна без жодного сумнiву сказати, що нiхто з 
письменникiв шевченкiвської теми не змiг на вельми скупiй 
площi (вiсiм з чимось друкованих аркушiв) сказати так багато 
про героя та його оточення, як Д. Чуб.

Низкою цiкавих сторiнок, пов’язаних iз враженнями вiд 
пошанування Тараса Шевченка в Українi останнiх десятилiть 
збагатила австралiйську й загальноукраїнську шевченкiану ав-
торка нарисової книги «На прощу до рiдної землi. Десять по-
дорожей в Україну та iншi країни» (2005) Леся Богуславець, 
дочка Д. Нитченка. Враження цi неоднозначнi, iнодi «з пер-
чинкою», але то також свiдчення небайдужостi, бiльше того, – 
любовi до України та її великого сина. Тiєї любовi, яка водила 
руками авторiв, про яких йдеться в цьому оглядi.

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



20

1. Байрак Я. Стривоженi зорi. – Бухарест, 2007.
2. Бача Ю. На правах рукопису: поезiї. – Париж ; Львiв ; Цвiкау : Зерна, 

2002.
3. Бiографiя Т. Г. Шевченка за спогадами сучасникiв. – Київ, 1958. 
4. Марко Боєслав [Михайло Дяченко]. Поезiї. – Ужгород, 2011.
5. Дзюба I. Шевченкофобiя в сучаснiй Українi. – Київ : Києво-Могилян-

ська академiя, 2006.
6. Жулинський М. Передмова // Тулуб З. Твори : у 3 т. – Київ, 1991. – Т. 1.
7. Лапський О. Мiй почитачу. – Варшава : Український архiв, 2000.
8. Листи до Т. Г. Шевченка. 1840–1861. – Київ, 1962.
9. Литературная газета. – 1984. – 27 августа.
10. Лiтературна Україна. – 1964. – 11 берез.
11. Лiтературна Україна. – 1974. – 18 черв.
12. Нечуй-Левицький I. С. Зiбрання творiв : у 10 т. – Київ, 1965–1968.
13. Павличко Д. Гранослов. Лiрика. – Київ, 1968.
14. Писання Осипа Юрiя Федьковича. Перше повне i критичне видання. 

Том 1. Поезiї / З перводрукiв i автографiв зiбрав, упорядкував i пояснення 
додав д-р Iван Франко. – Львiв : друкарня Наукового товариства iм. Шев-
ченка. – 1902.

15. Поети празької школи. Срiбнi сурми. Антологiя / упоряд., передм., лiт. 
символи М. Iльницького. – Київ : Смолоскип, 2009.

16. Славутич Яр. Живi смолоскипи : Поезiї. – Львiв, 1992.
17. Спiвак I. Все почалося з «Кобзаря» // Радянський студент. – Чернiвцi, 

1981. – 13 берез.
18. Стельмах Б. Тарас. Драматична поема-тетралогiя з епiлогом. – 

Львiв, 2002.
19. Україна. – 1989. – № 21.
20. Франко I. Зiбрання творiв : у 50 т. – Київ, 1983. – Т. 39.
21. Шевченкознавство: пiдсумки й проблеми. – Київ : Наукова дум-

ка, 1975.

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



21

Вадим Мицик 
(Звенигородка)

БРАТИ ДОМАНИЦЬКI – ДОСЛIДНИКИ ТВОРЧОСТI 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Василь Доманицький... Якби вiн жив в античнi часи, його б 
сприймали як Титана, у києворуськi – Велета, у козацькi – був 
би Витязем. Себе ж вiн скромно називав трудiвником пера. 
Вiдданий патрiот України, пiд час навчання в Унiверситетi 
святого Володимира (Київ) став одним iз спiворганiзаторiв 
нелегального з’їзду студентiв з обох частин України, видавни-
чого гуртка, який було реорганiзовано у перше українське ви-
давництво «Вiк». Задля кращої долi кревного люду вiн створив у 
с. Колодисте Звенигородського повiту, де народився 19 березня 
1877 року, споживчо-кредитове товариство (1902), органiзував 
революцiйний комiтет (1905). Як економiст обґрунтовував роз-
виток господарства через позичковi товариства та крамницi. 
Невдовзi пiсля вiдкриття В. Хвойкою хлiборобської культури 
пращурiв провiв археологiчнi розкопки у Колодистому, Гли-
бочку, Лукiвцi, Тальному i назвав її Трипiльською. Вiдомий як 
iсторик, лiтературознавець, етнограф, фольклорист, бiблiограф. 
Перекладав iз польської, французької, росiйської мов. Почи-
нав як журналiст i працював у часописах «Науковий вiс ник», 
«Киев ская старина», «Рада», «Рiдна справа», «Громадська дум-
ка», «Лiте ратурно-науковий вiсник», «Нова громада», «Украин-
ский вестник». Коли Звенигородський повiтовий суд засудив 
його до трирiчного заслання у Вологодську губернiю, вiн сидiв 
у Петербурзi й вичитував гранки впорядкованого ним повно-
го видання «Кобзаря», опрацьовував «Iсторiю України-Русi» 
Миколи Аркаса. Це були тi смолоскипи, якi просвiтлювали 
пригнобленi Росiйською iмперiєю душi українцiв й пробуджува-
ли нацiональну свiдомiсть. За редакцiєю В. Доманицького «Коб-
зар» Тараса Шевченка видавався у 1907–1926 роках. Тiльки ре-
дагування i видання цих двох книжок Василем Доманицьким 
сприяло формуванню довiчної пам’ятi в серцях українцiв.

Прожив вiн 33 роки. Нацiональна свiдомiсть для Василя До-
маницького – поклик до дiї. Усе, що вiн творив i робив, слугу-
вало на користь рiдного народу, задля слави й честi України. 
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Учений i iдеолог української нацiональної iдеї В’ячеслав Ли-
пинський зауважив, що його соратником була принесена «най-
вища жертва – життя на вiвтар iдеї» i цим вiн «зажив лицар-
ської слави» серед українства [6, c. 15].

Член «Старої громади», спiвробiтниця часопису «Киевская 
ста рина», iсторик й громадська дiячка Ганна Берло у вступному 
сло вi до пiдбiрки листiв Василя Доманицького писала: «Вiрний 
син України i невтомний працiвник, Доманицький за своє ко-
ротке життя зробив стiльки, скiльки iнодi найпрацьовитiшi 
люди не подужають зробити i за довгий вiк. Коли буде написа-
но бiографiю Доманицького, Україна знатиме, як багато дав вiн 
рiдному краєвi до того часу, коли його скосила смерть» [1, c. 207].

Сергiй Єфремов, земляк, товариш i духовний побратим 
Василя Доманицького, у спогадах про його життєвий подвиг 
пише: «Десять рокiв чоловiк бореться за життя, десять рокiв 
почуває, як плине здоровля з недужого тiла – i не випускає 
працi з рук до самого останнього часу <...> Знаю тiльки, що такi 
особи одиницями лiчаться навiть серед багатших на визначних 
людей народiв» [9, c. 29–30].

Творчiсть Тараса Шевченка вiн знав, любив i всiляко її по-
пуляризував. Першою його публiкацiєю є рецензiя на книжку 
Є. Григорової «Т. Г. Шевченко, биография для юношества», 
опублiкована в «Записках НТШ» 1898 року. Понад два десят-
ки статей, рецензiй присвятив вiн творчостi генiя українсько-
го народу. Серед них i текстологiчна монографiя «Критичний 
розслiд над текстом “Кобзаря”» (1907), яка спочатку була 
опублiкована в кiлькох числах «Киевской старины» (1906). 
Лiтературознавець В. Бородiн так оцiнив дослiдження В. До-
маницького: «Це був перший систематизований огляд основ-
них матерiалiв до текс ту “Кобзаря”, якому судилося надовго, 
аж до появи радянських наукових видань та “Опису рукописiв 
Т. Г. Шевченка” (1961), стати свого роду путiвником по 
поетичнiй спадщинi Шевченка» [2, c. 540]. Тодi ж опублiкованi 
його ґрунтовнi статтi «Нацiональнiсть в Шевченкових творах» 
(«Громадська думка», 1906 р.), «Доля України в поезiї Шевчен-
ка» («Рада», 1906 р). У них вiн розкриває поета у його великiй 
любовi: «Всiєю душею любить Шевченко рiдний край i рiдних 
людей. А через це йому не байдуже про те, яка їх доля чекає, – 
i вiн усiх братiв своїх, дiтей України благає, щоб не кидали 
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Украї ни, любили, й не тiльки в щастi та добрi, а i в найтяжчу 
годину» [3, c. 2–3].

Впливовi українськi кола в Санкт-Петербурзi раз по раз ста-
вили питання про найповнiше видання поезiй Тараса Шевчен-
ка. Одначе пробитись крiзь iмперськi перепони не вдавалося. 
За дорученням київської «Старої громади» вiдомi вченi Федiр 
Вовк та Олександр Русов 1876 року видали у Празi «Коб-
зар» у двох томах, якi зазнали iстотних цензурних втручань. 
У Львовi побачило свiт кiлька видань вiршiв Т. Шевченка за 
редакцiєю Юлiана Романчука. Заходами часопису «Киевская 
старина» у 1899 роцi вийшов з друку черговий «Кобзар».

У 1900-х роках виданням творiв поета опiкувалося «Обще-
ство имени Т. Г. Шевченка для вспомоществования нуждаю-
щимся уроженцам Южной России, учащимся в высших учебных 
заведеннях С.-Петербурга». Його в 1898–1907 роках очолював 
Андрiй Маркевич – син приятеля Т. Шевченка. Та й сам вiн був 
знайомий iз поетом, листувався з ним. Як впливовий сенатор, вiн 
вiд iменi товариства звернувся до цензурного комiтету з прохан-
ням видати «Кобзар»,  додавши львiвське видання (1902). В. До-
маницький так оцiнював його: «Найповнiше i найкраще видання  
“Кобзаря” вийшло у Львовi р. 1902; видала його львiвська 
“Просвiта”, а впорядкував до друку вiдомий галицький дiяч, по-
сол до австрiйського парламенту Ю. Романчук. Та проте i в цьо-
му виданню трапляється ще чимало помилок i в текстi (словах та 
виразах) i в хронологiї (тобто якого року та або iнша поезiя на-
писана)» [10]. Завдяки революцiйному пiднесенню 25 листопада 
1905 року отримано дозвiл на друк «Кобзаря».

Видавнича комiсiя, до якої ввiйшли Ф. Вовк, О. Русов, 
О. Афанасьєв, М. Дуб’яга, О. Лотоцький, П. Салладiлов, 
П. Стебницький, ухвалила (про це йдеться у вступному словi), 
щоб «перше в Росiї повне видання “Кобзаря” було разом з тим 
найбiльш повним по тексту i вiдповiдало найбiльш справед-
ливому хронологiчному розпорядку Шевченкових творiв» [8, 
с. 291]. Цю патрiотичну справу «Благодiйне товариство видан-
ня загальнокорисних i дешевих книг» у Петербурзi доручило 
Василю Доманицькому – «вiдомому з незвичайної точности 
й лiтературної совiсности письменниковi» (Богдан Лепкий). 
Вiн був земляком Тараса Шевченка i мав практику видавничої 
дiяльностi. У видавництвi «Вiк» спiльно з Сергiєм Єфремовим 
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видав тритомник творiв українського письменства за сто рокiв. 
В. Доманицький вiльно орiєнтувався в рiзнорiдному матерiалi 
i, що найосновнiше, – був ретельним i сумлiнним дослiдником. 
Вiн узявся опрацьовувати рукописи Т. Шевченка, особ ливо 
плiдною була робота у музеї Тарновського в Чернiговi. У статтi 
«Про видання повного “Кобзаря” Т. Шевченка» В. Доманиць-
кий пише: «Попрацювавши кiлька день над рукописами Шев-
ченка в тому музеї, я виправив велику силу помилок в текстi 
попереднiх видань “Кобзаря”, – помилок вольних часом, а 
бiльше невольних, – знайшов певнi вказiвки про кiлька поезiй – 
про те, коли саме вони написанi, догледiв чимало цiнних по-
дробиць про письменницьку дiяльнiсть Шевченка, про якi досi 
невiдомо було або неправдиво їх освiтлювано навiть у такого 
поважного бiографа Шевченка, як небiжчик О. Кониський <...> 
Коли пощастить менi цього лiта ще й цi рукописи [вiд 1847 р. – 
В. М.] та ще у деяких осiб, то можна буде з певнiстю сказати, що 
найповнiше видання “Кобзаря” (будуть поданi ще деякi дрiбнi 
поезiї, ще невiдомi) буде разом з тим i найправдивiше» [11].

Текстово вивiряючи поезiї Т. Шевченка, встановлюючи час їх 
написання, Василь Миколайович був свiдомим свого зав дання. 
Потрiбно було цiлковито виправити всi помилки й неточностi, якi 
переходили з видання у видання. Закiнчувався 50-рiчний термiн 
авторського права на спадщину i дослiдник з цього приводу пи-
сав: «Промине ще одних лише п’ять лiт i поетичний скарб поета 
стане вiльним добром кожного громадянина: кожен матиме пра-
во друкувати чи цiлого “Кобзаря”, чи частину його яку-небудь, 
по своїй охотi, не питаючи дозволу нiчийого, i друкуватиме на 
пiдставi тих некритичних, неперевiрених, значно неповних, а ча-
сом i поплутаних редакцiй текстiв, якi стрiчаємо ми зараз по вся-
ких росiйських та заграничних виданнях, на пiдставi його цiлком 
вiльного, дуже непевного, дуже неправдивого хронологiчного 
розпорядку поезiй, якi мають усi видання “Кобзаря”».

Пiвроку Василь Миколайович звiряв за рукописами вiршi Та-
раса Шевченка, встановлював вiдмiнностi, правильнiсть напи-
сання. У його розпорядженнi були 270 оригiналiв i 18 копiй. Вони 
зберiгалися в музеях Василя Тарновського (Чернiгiв), старожит-
ностей та мистецтва (Київ), Рум’янцевському (Моск ва), в архiвi 
жандармського «Третього вiддiлу». Дозволу до остан нього до-
бився редактор журналу «Былое» В. Щоголiв та Я. Забiла. 
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А. Маркевич посприяв, щоб цi рукописи передали до музею Тар-
навського. Понад 50 рокiв вони лежали необстеженими. 

Найцiннiше, що мав пiд рукою В. Доманицький, – це заха-
лявнi книжки, писанi Т. Шевченком на засланнi, що їх свого 
часу придбав редактор «Киевской старины» Володимир Нау-
менко. «Отсi двi книжечки поетовi, – писав В. Доманицький, – 
основа бiльшої половини усього “Кобзаря”». З них редактор 
узяв 171 вiрш для друку. Зазначимо, що їх у виданнi було всього 
217. За ними вiн i дав правильну хронологiю бiльшостi вiршiв.

Порiвнював В. Доманицький поезiї Шевченка у всiх доступ-
них джерелах: рукописних альбомах, перiодичних виданнях, 
збiрниках. Навiть пiзнiше окремi установи не могли зробити 
бодай подiбного йому. Це було досить вагомим внеском Василя 
Доманицького у шевченкознавство як наукову галузь. 

Товариство iменi Шевченка 1906 року спiльно з «Благо-
дiйним товариством по виданню загальнокорисних i дешевих 
книжок» розпочало друк. У туманному Петербурзi, маючи 
важку хворобу легенiв та будучи засудженим до трьох рокiв 
заслання у Вологодську губернiю за участь у революцiйних 
подiях у рiдному селi на Звенигородщинi, Василь Доманиць-
кий терпляче вичитував правку i шкодував, що «доведеться зо-
ставити останнi листи на розсуд петербуржцiв». Проте справу 
вдалося благополучно завершити.

Року 1907 перше повне видання «Кобзаря» вийшло друком 
й одразу розiйшлося. У ньому вперше були опублiкованi твори 
«Юродивий», «Саул», «I Архiмед, i Галiлей», повнi тексти поем 
«Сон», «Кавказ». Тiльки вiсiм поезiй, зауважував редактор 
В. Доманицький, не було перевiрено за автографами. Безпереч-
но, не обiйшлося без помилок, яких, як зiзнався сам Василь 
Миколайович, «тяжко обминути».

Iз курорту Закопане (Польща), де лiкувався В. Доманиць-
кий, у листi до своєї приятельки О. Требинської 15 квiтня 
1907 року вiн писав: «Ну я таки легкий на руку, щоб там не ка-
зали: “Кобзаря” 10 тисяч розiйшлося в три мiсяцi. Друге видан-
ня “Кобзаря” теж розiйдеться так що як не за год, то за пiвтора 
розiйдуться усi 25000. Досi нi одна книжка українська так не 
розходилася. Не можу собi приписувати усього або дуже бага-
то, а все ж таки є в тому частка моєї душi, бо i друге видання я 
робив з великою любов’ю».
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Iван Франко також видавав «Кобзар» й у листi вiд 17 серпня 
1906 року до Василя Доманицького писав: «Я справдi в маю 
сього р[оку] розпочав працю над критичними виданнями творiв 
Шевченка <…> Будемо надiятися вашої помочi» [8, c. 290–291]. 
На той час Василь Миколайович уже закiнчував пiдготовку 
вiр шiв Тараса Шевченка, завершив текстологiчне дослiдження 
«Критичний розслiд над текстом “Кобзаря”». З цього приводу 
мiж обома дослiдниками зав’язалося листування. Уже в першо-
му листi В. Доманицький (29.06.1906 – 11.07.1906) повiдом ляє, 
що є хронологiя вiршiв Кобзаря, якi були в «III отделении». Що 
де тiльки є нового по вiршах Т. Шевченка, вiн пише Iвану Яко-
вичу. Згодом надсилає до Львова робочий примiрник «Кобза-
ря» iз своїми правками та приписами, вказуючи, де з рукопису 
Лазаревського, де з Мордовцева, а «скрiзь, де коло поправок 
не позначено, чия вона, то вона Шевченкова». Також наявний 
окремий напис: «Поправки олiвцем суб’єктивно мої». Цей ре-
дакторський екземпляр «Кобзаря» зберiгається в Iнститутi 
лiтератури iм. Т. Г. Шевченка НАН України.

У польське мiсто Закопане, де лiкувався В. Доманиць-
кий, I. Франко надсилав тексти для наукового редагування. 
Iван Якович щиро завдячує своєму «дорогому пану товари-
шу». У передмовi до «Кобзаря» (1908) вiн пише, якi проробив 
дослiди В. Доманицький, що його дiяльнiсть «доконала поваж-
ну часть працi». I, що найголовнiше: «З припливом матерiалiв 
В. Доманицького моя праця значно злегшилася i мала метою 
якнайповнiше використати новий матерiал, зiбраний ним. Про-
тягом редакторської працi ми часто обмiнювалися листами, об-
говорюючи деталi тексту i рiзних видань». У кiнцi передмови 
вiн сердечно дякує «особливо високоповажному д. Василю До-
маницькому, без якого помочi я не був би мiг доконати успiшно 
того, що доконано в отсьому виданнi» 1.

Це єдина стаття, у якiй конкретно вiдзначається внесок 
Василя Доманицького, i який пiзнiше так вперто не хотiли 
помiчати науковцi радянського часу.

Листування iз Петром Стебницьким розкриває багато-
гранну дiяльнiсть Василя Миколайовича у виявленнi, науко-
вому обґрунтуваннi й опублiкуваннi вiршiв Тараса Шевченка. 
Вiн пiдготував третє видання «Кобзаря», що його здiйснив 
1910 року В. Яковенко, додав новi матерiали до двотомного 
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видання поезiй Шевченка (1911). Узимку 1910 року вiн уклав 
недiльний «Кобзар». Взявся за пiдготовку шкiльного «Коб-
заря» у трьох частинах: Шевченко про себе, про Україну, про 
свiт i людей. Незважаючи на хворобу, за п’ять мiсяцiв зробив їх 
та 1 серпня 1910 року надiслав П. Стебницькому в Петербург. 
 Писав, аби окремо видали «Москалеву криницю».

В. Доманицький жив творчiстю генiя українського народу, 
новими iдеями. Так, ще в липнi 1910 року вiн ставить питання 
про видання «Словника Шевченкової мови», але для того треба 
було б видати усю спадщину Кобзаря, тобто йшлося про пов-
не зiбрання творiв Т. Шевченка. В. Доманицький запропонував 
таку його структуру: до другого тому мали увiйти автобiографiя, 
поеми «Слепая», «Тризна», до третього – росiйськi твори, до 
четвертого – «Назар Стодоля», до п’ятого – «Дневник», до шос-
того – листування Шевченка. «Це найцiкавiше, от до цього й у 
мене руки сверблять. Але що ж – коли короткi» (23.07.1910 р.). 

Надiя була на те, що цей задум здiйснить видавець В. Яко-
венко, але тривала хвороба легень виснажувала Доманицького.  
Вiн збирався на лiкування в Аркашон (Пiвденна Францiя). 
У вiдповiдь на лист П. Стебницького (12.08.1910 р.) Василь 
Миколайович пише: «Ну, очевидно, ще далеко “Кобзаревi” 
(тексту) до канонiчного. I не тiльки 15 прикладiв, що Ви подає-
те, – мало не всi “полiтичнi” (Сон, Кавказ), страшенно непевнi. 
I з варiантами в них прямо бiда. Над цим треба ще поморочити-
ся, i не менi самому це викiнчити.

Ех, якби то здоров’я – взявся б до 2-го тому “Критичного 
розслiду”. Матерiалу – боже мiй!».

Ось ще фрагмент з листа вiд 11.07.1906 року: «Взагалi ж, 
мушу застерегти, що анi жодної коми, – не то змiни слiв чи 
варiантiв, – не допускаю без пiдстави, – i такою пiдставою май-
же завсiгди є автографи Шевченка».  

Праця В. Доманицького прислужилася ще одному видан-
ню «Кобзаря». Лiкуючись у Польщi, вiн приятелював iз Бог-
даном Лепким, бував у нього в Краковi, а той бiльше гостював 
у Закопаному. В. Доманицький подарував йому друге видання 
«Кобзаря», а їдучи до Аркашона, усi Шевченковi, Марка Вовч-
ка матерiали залишив у Лепкого. Це посприяло останньому ви-
дати «Кобзаря», лiтературознавчi працi про Тараса Шевченка. 
Вiн же, до речi, здiйснив друге видання «Iсторiї України-Руси» 
М. Аркаса, яке готував В. Доманицький. 
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Варто згадати i ще про одну працю невтомного трудiвника 
науки. З весни 1908 року вiн почав укладати «Українську 
енциклопедiю» в 3–4 томах, але не встиг закiнчити.

Останнiм внеском В. Доманицького до збiрки поезiй Шев-
ченка був вiрш «Човен» («Вiтер з гаєм розмовляє»). «Зараз 
одержав Ваш заказний лист, – пише вiн до П. Стебницького 
28.II.1910 p., – але ж я давно вже (днiв 7-8) послав теж заказ-
ним листом “Човен” i всякiї уваги. Велику кривду зробите, коли 
“Човна” не посадите по р. 1841, коли вже не можна перед “Гай-
дамаками”, де йому мiсце, то хоч перед “Утопленою”. А увагу 
я до “Човна” не давав тому, що се й без догадок Могилянсько-
го вiрш Шевченка: ще року 1846 в “Сноповi” оповiщено було, 
що Шевченко дає: “Черницю Мар’яну”, “Човен”. Отже, про це 
нема чого й вагатися» [4]. Вiрш був опублiкований в третьому 
виданнi «Кобзаря» (1910) i в першiй книзi двотомного зiбрання 
творiв Шевченка (1911).

«Кобзар» за редакцiєю В. Доманицького був дуже популяр-
ним серед усiх верств українського народу. З популярнiстю 
творiв та iдей поета, що пробуджували нацiональну свiдомiсть, 
не мiг змиритися росiйський iмперiалiзм i занiс свою вбивчу 
руку на «Кобзар». Петербурзький комiтет у справах друку, мов 
на живу особу, наклав арешт на «Кобзар» за редакцiєю В. Дома-
ницького. Згiдно з вироком судової палати, затвердженим сена-
том, у «Кобзарях» (1908, 1910), першому томi «Творiв» (1911) 
вирiзано близько шести аркушiв тексту. Зокрема, вилуче но 
твори «Юродивий», «Марiя», «Гiмн чернечий», «Свiте ясний», 
«I Архiмед, i Галiлей», «Саул», уривки з поем «Сон», «Кавказ».  
Згодом цей вирок поширився i на видання «Кобзаря» 1907 року. 

Проте потреба в животворному словi Тараса була настiльки 
великою, що тодi, коли хоч трохи вщухали нацiональнi утиски, 
воно поставало у всiй красi й величi. Так, у Києвi 1914 року зно-
ву видається упорядкований Василем Доманицьким «Кобзар».

Змога друкувати твори Тараса Шевченка з’являється 
пiсля Лютневої революцiї 1917 року. Одночасно «Кобзар» 
за редакцiєю В. Доманицького видається в Петроградi i 
Полтавi. Наступного, 1918 року, вiн виходить у Катеринославi, 
Херсонi, Києвi. Особ ливо розкiшним було харкiвське видан-
ня, iлюстроване художником К. Неметом, яке мiстило статтi 
Д. Багалiя «Шевчен ко i Кирило-Мефодiївське братство», 
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М. Сумцова «Шевченко i Слобожанщина». Виходять збiрки 
вiршiв поета у Черкасах, Уманi.

Київське видавництво «Друкар» 1919 року також перевидає 
«Кобзар» (за другим виданням 1908 року) зi вступною статтею 
В. Доманицького «Життя Тараса Шевченка». Останнє радян-
ське друкування «Кобзаря» за редакцiєю Василя Доманицько-
го здiйснило київське видавництво «Сяйво» 1926 року. Потiм 
замiсть вдячностi редактору й одному з найґрунтовнiших 
шевченкознавцiв, у його бiк вiд московсько-бiльшовицького ре-
жиму лунала зневага, що спричинила забуття. На надмогильнiй 
плитi в с. Колодистому Шевченковими словами вiддано на-
лежне життю В. Доманицького:

Ми не лукавили з тобою,
Ми просто йшли. У нас нема 
Зерна неправди за собою.

Приклад старших братiв, Василя й Платона, запалив i 
найменшого – Вiктора (народився у 1893 р.). Вiн також став 
кооперативним, громадським дiячем i, як Василь, – шев-
ченкознавцем. У 1918 роцi Вiктор Миколайович працює в 
установах Української Народної Республiки: секретарем то-
варного вiддiлу Укрiнбанку й одночасно секретарем правлiння 
Центрального українського кооперативного комiтету. Його 
голо вою був Христофор Барановський – кооператор та фiнан-
сист. У 1922 роцi вченому агрономовi й соцiологу довелося 
емiгрувати з України, жити й працювати в Чехо-Словаччинi, 
Нiмеччинi, Сполучених Штатах Америки. Вiн був професо-
ром Української господарської академiї, Українського вiльного 
унiверситету в Мюнхенi, дiйсним членом Наукового товариства 
iменi Шевченка. У 1945 роцi створив Український технiчно- 
господарський iнститут i два роки обiймав посаду ректора. 
З його наукових праць найвiдомiшими є «Проблема органiзацiї 
сталого господарства в степу» (1927), «Методика суспiльної 
агрономiчної працi в царинi пасiчництва» (1935), «Засади 
українського рурбанiзму» (1940).

У Сполучених Штатах Америки (м. Мiннеаполiс, штат Мiн-
несота) Вiктор Доманицький видав двi монографiї: «Нацiо-
творча роль Iвана Мазепи» (1960) та про творчiсть Великого 
Кобзаря – «Тарас Шевченко. Синтетично-нацiологiчна студiя 
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життя i творчостi» (Чикаго, 1961 р.) [5]. Вiн взявся вивести об-
раз Тараса Шевченка як цiлiсної духовної особистостi в життi 
української нацiї, яка давала незгасний вогонь для гартування  
волi й духу багатьом нинiшнiм i майбутнiм поколiнням. У працi 
вiн розглядає поета як творця української мови, етнографа й 
фольклориста, знавця українського звичаєвого права, його 
iсто ричнi та релiгiйно-фiлософськi погляди. Їх вiн простежує 
не тiльки у вiршах, а й в прозi, малярствi та графiцi. Тож про 
Тараса Шевченка пише як про рiзножанрового митця – поета,  
повiстяра, драматурга, маляра i графiка, виконавця пiсень. 
Базовими для написання книги стали «Кобзар» за редакцiєю 
Василя Доманицького (1907, 1908 рр.), друге «Повне видання 
творiв Тараса Шевченка» в 14 томах (Чикаго-Iллiнойс, 1959–
1960 рр.), дослiдження невтомного зарубiжного шевченкознав-
ця Павла Зайцева, невелика, але змiстовна праця народженого 
в Українi Емануїла Райса «Тарас Шевченко» в «Українськiй 
лiтературнiй газетi» (Мюнхен, 1960 р.). 

Вагомий внесок Вiктора Доманицького полягає в тому, що вiн 
розкрив iдеї й гранi, замовчуванi українською наукою з радян-
ського часу. Вiн показав, що Шевченко є пророком українського 
народу, фундатором науки про нацiю, нацiональним iдеологом й 
етнополiтиком українського народу, духовним провiдником ви-
зволення поневолених народiв i свiтової боротьби з росiйським 
iмперiалiзмом. Висвiтлює вчений ще й зворотнiй аспект – бороть-
бу росiйського iмперiалiзму з Тарасом Шевченком та його iдеями, 
тобто з українським народом i його духом. Саме за розкриття цьо-
го iдейного спрямування творчостi поета Вiктор Доманицький за-
знав нападок вiд iдеологiв комунiстичного режиму. Критикується 
праця й у незалежнiй Українi. Окремi дослiдники пишуть, що в 
нiй «науковi судження неглибокi», «лiтературознавчий аналiз 
вiдсутнiй». Нiби й не зауважили, що автор назвав її «Синтетично-
нацiологiчна студiя», а не лiтературознавча. 

Читаємо про низку фактiв, якi по-новому вiдкриваємо для 
себе. Приятель Т. Шевченка по Академiї мистецтв Василь  
Штернберг з поїздки по Українi привiз етюд кобзаря. Вiн 
настiльки схвилював Шевченка, що той згодом вiдкрив «Коб-
зар» малюнком В. Штернберга «Кобзар iз поводирем». До того 
ж поезiя «Перебендя», у якiй виведено образ носiя i спiвця духу 
народу – Божого чоловiка, – вмiщена у збiрцi другою. Тому й 
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дослiдник не тiльки ставить питання про  назву, а й вiдповiдає 
на нього: «Бо українськi кобзарi – це були представники  i носiї 
народного сумлiння, носiї нацiональної iдеї, правди й спра-
ведливостi, борцi за вiльну i незалежну Україну» [5, с. 57–58].

Виховання українцiв, вважав Т. Шевченко, має вiдбуватися 
на нацiональних традицiях, щоб розвивалися нацiональнi по-
чуття. Це пiдкрiплено словами з повiстi «Близнюки», що їх 
наводить В. Доманицький: «Тiльки освiта допомагає зберегти 
нацiональне обличчя», бо вона виховує в людях «пошану до 
всього того, що самiй тiльки нацiї належить та її характеризує». 
Тут же пiдтверджує думку прикладом земляка Андрiя Обере-
менка, який за двадцять рокiв «гидкого солдатського життя не 
опоганив своєї нацiональної i людської гiдностi <…> зостався 
вiрний своїй прекраснiй нацiональностi» [5, с. 44].

Патрiотичнi iдеї Тарас Шевченко втiлював i в поезiї, i в 
малярствi. Дослiдник розглядає їх як єдиний творчий про-
цес велета української культури. Вiн наводить приклад iз 
 «Авто портретом» (1860 р., потiм вiн був повторений у 1861 р.) 
Т. Шевченка. Тут Шевченко змалював себе у смушковiй шапцi, 
кожусi, вiдтворюючи спорiдненiсть iз українським народом. 
У вусi сяяв кульчик – ознака лицарська. Його носили завзятi 
запорожцi. На портретi митець змалював себе в образi народ-
ного вождя-месника, борця за Україну. «Для нас цей образ, – 
пише В. Доманицький, – мусить стати заповiтом Шевченка в 
малярствi й стати поруч з його поетичними творами “Посланiєм 
до живих i мертвих” та “Заповiтом”» [5, с. 54]. 

Тараса Шевченка вважають пророком української нацiї. 
У його вiршах подано духовну програму життя й розвитку для 
багатьох поколiнь у рiзних суспiльно-полiтичних формацiях. 
Дослiдник вiдмежовує пророка вiд поета, оскiльки в останньо-
го є «щось вiд вищої сили, якесь Боже пiсланництво». Перший 
же «вiстить-пророкує майбутнє... свого народу i люди слуха-
ють тих пророцтв як Божого голосу, як Божої пере стороги» [5, 
с. 91]. Свої судження вiн пiдкрiплює твердженнями сучасникiв. 
Першим про пророцтво Тараса Шевченка писав Пантелеймон 
Кулiш. На Рiздво 1846 року в Києвi поет читав вiршi у якомусь 
вищому натхненнi. Вони звучали «пророчим плачем i про-
рочим взиванням кобзаря кобзарiв українських <...> Се вже 
був не кобзар, а нацiональний пророк» [?]. Кияни дивилися 
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«на Шевченка як на якийсь свiтильник небесний, i се був по-
гляд праведний <...> Для мене ж сяєво його Духа було чимось 
надприроднiм» [5, с. 92]. То був такий стан захоплених людей, 
який згодом описав сам Тарас Шевченко у вiршi «Пророк» 
(1848), де вбачаємо й самого поета. Наведемо уривок з нього:

Неначе праведних дiтей, 
Господь, любя отих людей,
Послав на землю їм пророка –
Свою любов благовiстить!
Святую правду возвiстить!
Неначе наш Днiпро широкий,
Слова його лились, текли
I в серце падали глибоко!
Огнем невидимим пекли
Замерзлi душi...

Емануїл Райс, аналiзуючи вiршi Тараса Шевченка, особливо 
поему «Кавказ», зазначає: «Полiтична поезiя Шевченка досяг-
ла пророчої сили не тiльки щодо виразу, а в прямому значеннi 
цього слова» [5, с. 80]. Вдруге пророцтво Тараса Шевченка 
спостерiгалося 1860 року в майстернi скульптора Михайла 
Микешина, який створював на замовлення влади скульптуру 
до тисячолiття Росiї. Святий гнiв Шевченкiв стосувався за-
гарбницької полiтики росiйського царизму, особливо Петра I та 
Катерини II за їхнє остаточне поневолення України. Приятель 
Федiр Черненко бачив оте горiння душi поета й записав: «Очi 
його просто палали, вiн нагадував собою пророка» [5, с. 93].

Сам лiтературознавчий термiн «полiтичнi поеми» Вiктор 
Доманицький вважає невiдповiдним. Натомiсть слушно про-
понує поняття «етнополiтичнi», а краще «буде їх називати 
“нацiологiчними” чи “нацiократичними”». Поеми i вiршi Т. Шев-
ченка вiн вважає нацiональною програмою життя i боротьби 
українського народу. Усьому рiдному народу – тому, якого гноб-
лять, тим, хто пiшов прислужувати загарбницькому режиму, якi 
«московською блекотою» заглушенi, сказав найзрозумiлiшi сло-
ва: «В своїй хатi – своя правда / I сила, i воля». Поему «I мерт-
вим, i живим, i ненарожденним землякам моїм в Украйнi i не в 
Украйнi моє дружнєє посланiє» В. Доманицький називав трак-
татом  про славу предкiв, про визволення, про «сонце правди», 
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заповiт на «пошану й любов українця до українця», «бажання 
власної незалежної, суверенної держави» [5, с. 85]. В останнi 
роки творчостi поет «свої етнополiтичнi поради скерував майже 
виключно на нацiонально-революцiйнi рейки».

Про що б не писав Тарас Шевченко – сатиру на царське 
гноб лення України в поемi «Сон», визвольну вiйну кавказьких  
народiв у поемi «Кавказ», про повсталих проти деспотiї чехiв у 
поемi «Єретик» – ми вiдчуваємо, що в них йдеться про Украї-
ну: «Кати! кати! людоїди! / Наїлись обоє, / Накралися...»; 
«Розбiйники, людоїди. / Правду побороли...»; «Кругом неправда 
i неволя, / Народ замучений мовчить»; «Борiтеся – поборете, / 
Вам Бог помагає! / За вас правда, за вас сила / I воля святая!». 
Останнi слова поета спрямованi до всiх поневолених народiв. 
Iдеї поета, висловленi в цих та iнших творах, набирали розвит-
ку й «логiчної викiнченостi». В однойменному 16 роздiлi автор 
пiдсумовує: «Тому маємо всi пiдстави назвати Шевченка проро-
ком нацiонального визволення поневолених народiв та свiтової 
боротьби з росiйським iмперiялiзмом». Те, чого не можна писати 
нi в Росiї царськiй, нi в радянськiй, можна було «правдиво ви-
значити... у вiльному свiтi». Вiктор Доманицький робить основ-
ний висновок: «Головна iдея життя i творчостi Т. Шевченка – 
це вiдродження самостiйної незалежної, суверенної держави, 
це остаточне перетворення українського народу в українську 
нацiю, це розвиток української нацiональної культури» [5, с. 95].

Така позицiя духовного лiдера нацiї суперечила полiтицi 
денацiоналiзацiї i русифiкацiї, яка велася усi роки залежностi 
України вiд Росiї. Безперечно, iмперiя такого Шевчен-
ку не мог ла пробачити. Тому й заслала творця солдатом у 
вiддалений батальйон «iз забороною писати й малювати». 
Вiдтодi революцiйнi iдеї Тараса Шевченка влада вiдкидала, 
робила вигляд, що їх нема або ж заглушувала їхнє звучання. 
Писали, що на лiтературну творчiсть генiя українського наро-
ду мали вплив росiйськi демократи, хоч деякi з них були ще 
юними. Асимiляцiю поневолених народiв видавали за розквiт, 
а Шевченка – за спiвця «братства народiв» в iмперiї. Подiбне 
спростовується генiальною сатирою на гноблення в Росiйськiй 
iмперiї у поемах «Сон» та «Кавказ» – «досi неперевершений 
малюнок росiйського загарбництва, росiйського iмперiялiзму 
та самої Росiї, як тюрми для ста восьми народiв» [5, с. 79].
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Вiктор Доманицький завершує своє дослiдження сло-
вами про духовну силу i значення творчостi поета: «Наш 
нацiональний пророк Тарас Шевченко впродовж сто двадцяти 
лiт (вiд дня виходу “Кобзаря” 1840 р.) став символом боротьби 
українського народу за свою незалежну, суверенну й соборну 
державу» [5, с. 112]. А «Заповiт» до 1917 року був по сутi дер-
жавним гiмном... У рiзнi часи Т. Шевченко силою свого творчо-
го духу «об’єднував українцiв рiзних земель, рiзних вiр, рiзних 
дiалектiв, – вiн цементував i цементує полiтично свiдому час-
тину української нацiї» [5, с. 113].

Дослiдження «Тарас Шевченко» стало останньою працею 
Вiктора Доманицького. Вiн помер 24 березня 1962 року.

Щиро вiдданi українськiй iдеї брати Доманицькi все своє 
життя думкою i справою працювали на її утвердження. I цьому 
пiдтвердженням є їхнi шевченкознавчi працi.
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Иванэ Мчеделадзе 
(Тбилиси, Грузия)

РЕЦЕПЦИЯ «КАВКАЗА» ТАРАСА ШЕВЧЕНКО 
В ГРУЗИНСКО-УКРАИНСКИХ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ 

ВЗАИМОСВЯЗЯХ

Литература, как самая утонченная форма феномена культу-
ры, по своей сути диалогична. Одной из присущих ей черт раз-
вития и многообразия можно признать литературные взаимо-
связи. У каждой эпохи есть свои собственные эстетические 
ценности. Данная форма межкультурных взаимосвязей также 
определяется по степени освоения и принятия указанных цен-
ностей. Национальную культуру мы осмысливаем как часть 
единой глобальной мировой литературы, представляющую со-
бой «явление, связанное с комплексной интеллектуальной все-
ленной». Литература проявляет постоянную готовность как к 
непосредственному контакту, так и посредническому. Это – не 
только современное определение литературы, к подобному за-
ключению нас ведет учитывание ее традиций.

История грузинско-украинских литературных контактов 
уходит вглубь веков и в ней доминантное место занимает фор-
ма перевода. Активным участником литературного процесса 
в Грузии в XVII–XVIII вв. являются переводы памятников 
украинской литературы – «Катехизис» Петра Могилы на гру-
зинский перевел грузинский царь и известный поэт Арчил 
(1647–1713). Гавриилу Чхеидзе, а также активному участнику 
культурной жизни Грузии XVIII в. – Гайозу Ректору принадле-
жат грузинские переводы сочинений Дмитрия Туптала. Одно-
му из выдающихся представителей грузинской письменности 
и науки – Вахушти Батонишвили принадлежит грузинский 
перевод произведения Стефана Яворского. Деятелям грузин-
ской науки и культуры того же XVIII в. также хорошо было из-
вестно имя Феофана Прокоповича. В эту же эпоху одна ветвь 
грузинской царской и интеллектуальной элиты оказалась 
в России, где были основаны грузинские колонии, внесшие 
значительный вклад в развитие грузинско-славянских куль-
турных взаимо связей. Академик К. Кекелидзе при суждении 
о грузинском переводческом методе, замечает: «Переводные 
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сочинения в той или иной литературе появляются далеко не 
случайно и беспричинно, они вызваны теми социальными и 
культурно-историческими потребностями, которые выдвига-
ются местным течением мысли; переводится то, чего требует 
существенная, ежедневная потребность, переводится незнако-
мый материал, а отбор осуществляют, переводят и усваивают 
национальная специфика и сознание, одним словом, перево-
дится то, на что есть необходимый спрос, а спрос возникает 
тогда, когда в стране-переводчике проявляются настроения, 
подобные настроениям, бытующим в оформленных сочине-
ниях, избранных для перевода» [4, с. 185].

XIX в. расширил правила литературной и культурной жиз-
ни и поставил мысль лицом к лицу перед новыми вызовами. 
Начиная с XIX ст. связи грузинской литературы с литерату-
рами других стран становятся все более интенсивными. В это 
время развитию переводческой деятельности содействова-
ли известные очаги грузинской литературы, так называемые 
тбилисские «литературные салоны», в которые вливалась как 
утонченная поэзия грузинских романтиков, так и переводы 
выдающихся представителей мирового романтизма – Байрона, 
Пушкина, Мицкевича. Тенденция перевода образцов мировой 
литературы была одной из главных для литературных салонов, 
которые, подобно мировым культурным центрам, были очень 
популярны в среде грузинской элиты (например, в Париже 
литературный салон мадам де Сталь, в Тбилиси салон Майи 
Орбелиани). До нас не дошел фактический материал о чтении 
в грузинских салонах украинской поэзии, однако, по предпо-
ложению исследователей, наряду с поэзией романтизма других 
стран, здесь были знакомы и с украинской поэзией [1].

До XIX в., до того, как в истории украинской литературы 
появилось имя Тараса Шевченко, в Грузии уже существовала 
некоторая традиция переводов с украинского, что определила 
потребность и актуальность перевода поэзии Великого Кобза-
ря. Если судить с точки зрения контактов, то «установлению 
прямых контактов между литературами содействуют много 
факторов. Эти факторы иногда называют “посыльными ком-
паративистики” или “посредниками”, т. е. факторами, содей-
ствующими установлению прямых контактов между литера-
турами» [3, с. 35]. Фактором, который содействовал первому 

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



37

появлению поэзии Т. Шевченко в пространстве грузинской 
литературы, т. е. стал «посыльным компаративистики», был 
грузинский писатель-народник Нико Ломоури, обучающийся 
в Киевском духовном училище и ведущий активную деятель-
ность. В результате его усердия культурные контакты между 
двумя странами стали еще более разнообразными (сюда вхо-
дят переводы образцов украинской поэзии, публицистиче-
ское наследие, в котором писатель рассказывает о событиях, 
имевших место в Киеве). Студент Киевской духовной ака-
демии Н. Ломоури в 1877 году на грузинский язык перевел 
поэ му Т. Шевченко «Работница», которая была напечатана в 
журнале Ильи Чавчавадзе «Иверия» (май, 1881 год) [1, c. 65]. 
Перевод выполнен с учетом традиций XIX в., в которых при-
сутствовали и переводческие тенденции древнегрузинской ли-
тературы. «Редко встретите в нашей древней литературе такой 
переводной памятник, который был бы перенят дословно, без 
изменений. Переводчики вносят в свои переводы грузинский 
дух, грузинское сознание, грузинские образы и колорит, гру-
зинские историко- географические названия и термины. Но 
эта “свобода” не доходит до искажения подлинника, основная, 
существенная сторона оригинала, как идейная, так и худо-
жественная, переходит в перевод» [4, с. 186]. Эту тенденцию, 
характерную для древнегрузинской литературы, разделили и 
выполненные Н. Ломоури самые ранние грузинские переводы 
стихотворений Т. Шевченко. 

В грузинско-украинских литературных взаимосвязях поэ-
ме «Кавказ» Т. Шевченко придается многостороннее значение, 
будь то этноимагологический вопрос, антиколониальный дис-
курс и др., одно остается фактом – в творчестве Т. Шевченко 
гетерообраз Грузии представлен именно в поэме «Кавказ» – 
в образе Прометея. Это также своеобразное проявление тен-
денции великих традиций мировой литературы, например, 
образ Прометея в творчестве Байрона. (Ода Наполеону Бона-
парту). Позднее традиции Великого Кобзаря продолжит Леся 
Украинка. В 1896 году она создает стихотворение «FIAT NOX», 
в котором строфами, под стать ее утонченной лирике, рисует 
образ Прометея. 

Современный литовский философ Леонидас Донскис в 
свою книгу внес понятие «проблемная идентичность». По 
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нашему  мнению, данное понятие лучше всего соотносится с 
тенденциями грузинской и украинской литератур XIX в. с уче-
том как тематического, так и колониального и антиколониаль-
ного аспектов. Именно «проблемная идентичность» обуслов-
ливала этапы государственного, культурного и общественного 
развития этих двух народов на протяжении двустолетнего им-
периалистического подвластья, когда и Грузия, и Украина на-
ходились под тенью России.

Первое внесение поэмы «Кавказ» в грузинскую действи-
тельность произошло в довольно интересной обстановке. 
В 1897 году исполнялся шестидесятилетний юбилей и сорок 
лет писательской деятельности Ильи Чавчавадзе. Грузинская 
общественность намеревалась празднично отметить юбилей. 
Для царской власти были неприемлемы персона Чавчавадзе 
и праздник его именин из-за национального характера меро-
приятия. Поэтому власть запретила проведение юбилейного 
празднования. В марте 1898 года газета «Цнобис пурцели» со-
общила о «переносе юбилея князя Ильи Чавчавадзе». В ста-
тье говорится: «Юбилей нашего поэта Ильи Чавчавадзе, ко-
торый был назначен на 9 апреля, из-за каких-то причин был 
перенесен». Внизу известия рукой приписано: «Запретить по 
чрезвычайному распоряжению. 8 марта 1898 г.» [2, с. 24]. При-
чина полностью ясна. В то же время украинские писатели го-
товились к поздравлениям с юбилеем первейшего грузинского 
поэта. Так как юбилей был запрещен в масштабах всей страны, 
делегация украинских поэтов поздравительное письмо от име-
ни украинского народа доставила на дом поэту. Инициатором 
и вдохновителем этого был Михайло Коцюбинский. Он отпра-
вил в Грузию делегацию с поздравительным письмом. В пись-
ме украинские писатели и общественные деятели обращались 
к великому Илье: «Перед народом, который добился свободы 
и неудержимо стремится к лучшей жизни, преклоняем головы; 
наш народ порабощен, но его сердце зовет к свободе.

Грузия, эта очаровательная страна, которая могла бы быть 
раем на земле, вместе с нашей Украиной, разделяет немилости-
вую судьбу. Здесь такой же чужой режим, такое же угнетение 
живого духа народа.

Пророческий дух нашего поэта Шевченко, витая над пре-
красной Грузией, так рисовал вашу страну в поэме “Кавказ”:
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За горами горы, тучами повиты, 
Засеяны горем, кровию политы.
Спокон веку Прометея
Там орел карает,
Что ни день долбит он ребра,
Сердце разбивает.
Разбивает, да не выпьет
Крови животворной –
Вновь и вновь смеется сердце
И живет упорно (пер. Павла Антокольского).

Величественное сердце Прометея, добывшего для человече-
ства Божью искру, не страшится кары дикой силы, и не до кон-
ца разбито. Оно оживает в сердцах поэтов-патриотов, борцов 
за народное счастье, к которым относитесь вы, многоуважае-
мый господин.

Что бы не предпринял враг, он все равно не сможет сковать 
живой дух, живое слово! Доказательство тому – ваша литера-
тура, которая с течением времени все больше крепнет.

В этой литературе же, которую создал числом не великий, 
но сильный духом народ, ваше имя занимает почетное место.

Ваша слава уже давно перешагнула границы Кавказа и мы, 
украинцы, уже имели счастье с превеликим удовольствием про-
читать некоторые ваши сочинения на своем языке и они также 
задели наши сердца, как и сердца ваших соотечественников. 

Сегодня, когда вас приветствует ваш народ, уважающий ваш 
бесценный труд на родном литературном поприще, мы, сыны 
того народа, который живет с вами под одной кровлей и подоб-
но вашему народу, желает свободного развития, присоединяем 
наши голоса к хору, поющему вам славу. Слава знаменитому 
поэту-патриоту. Живите еще много лет на благо вашего народа 
и всего человечества. Ваш труд – это борьба за сохранение духа 
народа и мы уверены, что эта борьба никому не даст возмож-
ность сгубить этот дух. Под конец, скажем словами нашего поэ-
та: “Вы боритесь – поборете, Бог вам помогает!”» [2, c. 24–25].

Как видно, до этого времени поэма «Кавказ» Тараса Шевчен-
ко в переводе была незнакома для грузинской общественности. 
Именно в ареале «проблемной идентичности» можем рассмот-
реть как причину посылки данного письма, так и приведение  
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цитаты из поэмы «Кавказ». Это было начало рецепции «Кавка-
за» в грузинской литературе.

Образ Прометея неоднократно разработан в мировой литера-
туре, фактически, он относится к числу «вечных персонажей» 
эпохи античности. Как правило, каждый писатель, исходя из по-
требностей собственной эпохи, обращался к традиционным сю-
жетам и образам, и в этом смысле Т. Шевченко – не исключение.

Актуальность образа Прометея в поэме «Кавказ» для гру-
зинской общественности обусловлена не только зафиксирован-
ным в ней антиимпериалистическим призывом. В грузинском 
фольклоре эпос прикованного к Кавказскому хребту Амирани 
занимает центральное место. Эпос по своей фабуле тесно связан 
с мифом о Прометее. Грузинский мир Амирани переосмыслива-
ет как грузинского Прометея. Предание об Амирани по своему 
содержанию героическое, его основной мотив – борьба за сво-
боду. Амирани – положительный герой грузинского народного 
творчества, который победил зло, научил людей обрабатывать 
железо, подарил миру (человечеству) огонь… Исходя из это-
го, становится понятной тенденция эпосов Амирани и Проме-
тея, их общие истоки (то, что Прометей / Амирани Богом был 
прикован к Кавказскому хребту, что его печень раздирает орел 
и т. д.). Поэтому поэтические иммагинации Прометея всегда 
связаны с Грузией. Грузинский литератор и общественный дея-
тель Звиад Гамсахурдия отмечает: «Прометея казнит орел Зевса. 
Орел, с одной стороны, символ душевного взлета и познания, а с 
другой стороны, это символ имперского могущества и насилия, 
казнящий Прометея» [9]. В этом также проступает своеобраз-
ный перекресток «проблемной идентичности» грузинского и 
украинского народов. Приведенный факт для поэтов является 
великолепным средством призыва к борьбе за индивидуальную 
и государственную независимость. Фактор Прометея, осевший 
в поэзии, оказался прекрасной аллегорией для потерявших не-
зависимость народов, беспрерывно стремящихся к освобожде-
нию от империалистического, колониального существования. 
Здесь же обратимся опять к мысли З. Гамсахурдия относитель-
но Прометея: «Одним из основных объяснений мифа Прометея 
в эволюции человечества, в эволюции мышления, является этап, 
когда мышление приковывается к физическому телу человека – 
вместе с сошествием человеческой души в его физическое тело – 
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и закован в этом физическом теле. Освобождение же Прометея, 
который прикован к Кавказскому хребту, есть освобождение 
этого мышления от телесного начала. Освобожденный Проме-
тей есть освобожденное пророческое мышление, а прикованный 
Прометей – это мышление, закованное в физическое тело чело-
века. Это – один известный этап в эволюции человечества, когда 
человеческое существо, душа, тонет в физическом теле, а затем 
происходит освобождение духа от материи. Это – спиритуаль-
ный, философский аспект мифа о Прометее» [9].

Первый перевод на грузинский язык поэмы «Кавказ» вы-
полнен в 1914 году Д. Мдивани; отрывок перевода напечатан 
в газете «Сахалхо газети» от 26 февраля того же года. Отрывок 
подписан псевдонимом переводчика – Гандегили 1. Псевдони-
мы были распространенным явлением в печатной продукции 
Грузии XIX ст., особенно в прессе. А начиная с 1937 года, соот-
ветственно с соцреалистическими законами, поэзию Шевченко 
переводят очень активно. Переводы поэмы выполнены извест-
ными грузинскими поэтами – Константином Лорткипанидзе, 
Симоном Чиковани, известным переводчиком и специалистом 
украинской литературы Михаилом Кинцурашвили. В XXI в. 
этот процесс не утратил свою актуальность. Новейшие перево-
ды произведения принадлежат известным грузинским поэтам 
и специалистам украинской литературы – Амирану Асанидзе 
и Раулю Чилачава. Кафедра национальных литератур, литера-
турных взаимосвязей и перевода Тбилисского государствен-
ного университета и клуб «Украина» неоднократно издавали 
сборники грузинских переводов поэзии Т. Шевченко («Кав-
каз», 1989 р.; «За горами горы», 2007 р.). В грузинском литера-
туроведении системное исследование творчества Т. Шевченко 
принадлежит директору Института украинистики ТГУ и по-
четному доктору Киевского государственного университета, 
проф. О. Баканидзе. Труды О. Баканидзе напечатаны как в виде 
монографий, так и отдельных очерков и статей [см.: 7, с. 305].

XXI в. и невиданный темп развития технологий совершен-
но изменили темп жизни современного человека, уровень 
его мышления и потребностей. Хотя независимо от этого су-
ществуют уникальные единицы, неизменные в любую эпоху. 
Таковы культура, литература. Сегодня в Интернете уже до-
ступна поэма «Кавказ» на грузинском языке с небольшим 
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журналистским комментарием (presa.ge). В современном мире 
межкультурные взаимосвязи очень актуальны и этому вопро-
су международная общественность уделяет особое внимание, 
в том числе, и Европейский Союз, который на европейском, 
национальном и местном уровнях поддерживает любую ини-
циативу, направленную на улучшение и развитие в Европе 
межкультурных взаимосвязей. Мы разделяем дефиницию 
межкультурных взаимосвязей и диалога: «межкультурный 
диалог подразумевает разнообразный открытый и достойный 
обмен между индивидами и группами, имеющими разное эт-
ническое, культурное, религиозное и лингвистическое проис-
хождение и наследие» [8, с. 10]. Именно достойный обмен по-
добных взглядов является современным культурным диалогом 
и, в том числе, грузинско-украинские межкультурные взаимос-
вязи, которые в новую эпоху отвечают новым требованиям и 
вызовам. Отголоском этого являются современные переводы 
грузинских и украинских писателей, выполняемые с подлин-
ников, где вопрос языка- посредника исключен. В просвети-
тельском пространстве Грузии академическим центром данной 
деятельности является Институт украинистики Тбилисского 
государственного университета имени Иванэ Джавахишвили.

1 Груз. гандегили, т. е. отшельник.
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Нiно Наскiдашвiлi 
(Тбiлiсi, Грузiя)

ТАРАС ШЕВЧЕНКО В ГРУЗИНОМОВНОМУ СВIТI

Iм’я видатного українського поета Тараса Григоровича Шев-
ченка добре вiдоме в Грузiї. Грузинська громада цiнує та пова-
жає борця за незалежнiсть i свободу. Його поетичне слово вiд-
роджує надiю не тiльки в серцях рiдного народу, але i представ-
никiв Кавказу. У Грузiї творчiсть поета завжди сприймалася 
з натхненням, з радiстю, з повагою до українцiв. Грузинський 
поет Георгiй Леонiдзе назвав його поетом-Прометеєм. Така по-
вага до Т. Шевченка не випадкова. 

Грузинськi письменники та лiтературнi дiячi завжди цiкави-
лися українською лiтературою. Це зумовлено тим, що дружба 
мiж українським i грузинським народами сягає своїми витоками 
ще середньовiччя. Достатньо назвати тiльки декiлька фактiв. 

У Києво-Печерському патерику збереглися вiдомостi XI ст., 
що доводять участь грузинських майстрiв-живописцiв у розпи-
сi головного собору Києво-Печерської лаври. Як вiдомо, у Х–
ХI ст. грузинськi iконописцi брали активну участь у декоруван-
нi Києво-Печерської лаври, побудованої на зразок Афонської 
Iверської церкви [2, с. 8].

Лiтературнi контакти України з Грузiєю розпочалися в 
1654 роцi. Активно розвивалася перекладацька дiяльнiсть 
у Грузiї, були зробленi першi переклади творiв української 
лiтератури грузинською мовою, вийшли друком грузинськi 
книги в Українi та iн. До наших днiв збереглися документи, що 
пiдтверджують взаємозв’язки Грузiї та України протягом на-
ступних столiть.

Iсторична схожiсть українського та грузинського народiв 
певним чином передбачала формування мiцних стосункiв. «Цi 
два народи – українцi та грузини – майже в одних iсторичних 
умовах, в один i той час однаково вирiшували майбутнє своєї 
країни», – зазначав Я. Цiнцадзе [6, с. 34]. Ця взаємодiя також 
збагатила лiтературну спадщину обох країн. Для прикладу наве-
демо такий факт: першим українським письменником, твiр яко-
го перекладено грузинською мовою, був Петро Могила. Одну з 
його праць – «Сповiдь» («Самнацiледi сцавланi») грузинською   
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мовою переклав видатний поет Арчiл (1647–1713). Ця пам’ятка 
в оригiналi згадується як Катехiзис. Уперше в Києвi вiн був 
виданий 1645 року, а грузинською мовою, як припускають 
дослiдники, цар Арчiл перекладав у 1699–1702 роках. 

У ХVIII ст. у Грузiї було вiдомо п’ять творiв Феофана 
Прокоповича. Найвизначнiший iз них – «Типiкон» («Ре-
гламент») – у 1782 роцi переклав грузинською Гайоз. Цей 
твiр лiг в основу Статутiв Тбiлiської i Телавської духовних 
семiнарiй. «У 40-х роках ХVIII столiття Україна стає дру-
гою батькiвщиною для грузинiв, якi залишили свою землю i 
оселилися на її теренах. Ядро цих поселень становила свита 
картлiйського царя Вахтанга VI (1675–1737)» [3, с. 3].

Спадщина Тараса Шевченка вплинула не тiльки на українсь-
ку лiтературу, її значення вiдчувається у творчостi росiйських, 
бiлоруських, польских та iнших письменникiв. У 1939 роцi 
в Грузiї видано перший збiрник перекладiв вiршiв Т. Шев-
ченка грузинською мовою пiд назвою «Кобзар» за редакцiєю 
Ш. Дадiанi та С. Чiкованi. Ще в 1983 роцi в Академiї наук 
Грузiї було пiдготовлено бiблiографiю праць Тараса Шевченка, 
де вказано його твори, виданi в Грузiї, та подано лiтературу про 
поета. Творчiсть Шевченка добре вiдома грузинським читачам 
з перекладiв грузинською, оскiльки «окрiм посередницької, 
iнформативної функцiї, перекладнi твори виконують i творчу, 
продуктивну мiсiю, бо завжди були важливим стимулом роз-
витку нацiональних мов, лiтератур, культур» [4, с. 81]. З тво-
рами великого Кобзаря читачi мали можливiсть ознайомитися 
ще за його життя. 

Тарас Шевченко нiколи не був у Грузiї, але багато знав про 
неї, про iсторичну долю та особливостi буття грузинського 
народу. Про це свiдчать спогади Акакiя Церетелi, що вперше 
надрукованi в газетi «Закавказье» (Тифлiс, № 45) 26 лютого 
1911 року у зв’язку з вiдзначенням 50-х роковин смертi Шев-
ченка. Як згадує А. Церетелi, «тiльки перша й остання зустрiч 
залишилася в менi свiтлим спогадом на все моє життя. Прав-
ду кажучи, з його слiв, я вперше зрозумiв як треба любити 
батькiвщину i свiй народ» [5, с. 343–345]. 

Вiдомий грузинський поет Iлля Чавчавадзе високо цiнував 
творчiсть видатного українця. Повертаючись з Петербурга 
до Грузiї, вiн привiз портрет великого Кобзаря. Першi твори, 
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виданi в Грузiї, були надрукованi саме в газетi Iллi Чавчавадзе – 
так вiн ознайомив грузинського читача з творчiстю Шевченка. 

Двi статтi, що їх було опублiковано в журналi «Джеджiлi», 
присвятив життю i творчостi визначного українського пое та гру-
зинський педагог i громадський дiяч Якiв Гогебашвiлi. У статтi 
«Тарас Шевченко – великий поет України» (1911 р., № 3,  
с. 43) Гогебашвiлi розповiв про тяжке життя та творчий шлях 
Шевченка. Особливу увагу автор акцентував на загальнолюд-
ському значеннi творчостi Тараса Шевченка. Вiн розповiв про 
Україну, яка теж знаходиться в межах Росiйської iмперiї, i доля 
якої дуже подiбна до долi Грузiї, про спiвчуття та симпатiю мiж 
грузинським i українським народами. 

Журнал «Джеджiлi», редактом якого була вiдома грузин-
ська поетеса Анастасiя Туманiшвiлi-Церетелi, цього самого, 
1911 року (№ 3, с. 177–180), надрукував статтю Акакiя Пага-
ви «Тарас Шевченко», де йшлося про те, що «Кобзар» Тараса 
Шевченка виконав своє завдання – «це книга про любов та про 
велике страждання».

За допомогою грузинської преси та громадських дiячiв 
кiнця ХIХ – початку ХХ ст. грузинський читач уже добре був 
ознайомлений iз життям i творчiстю великого українського 
пое та. Надзвичайно цiкавим є дослiдження про Тараса Шев-
ченка вiдомого грузинського поета Йосипа Грiшашвiлi, який 
був одним iз перших дослiдникiв лiтератури та лiтературних 
вiдносин з дружнiм українським народом. У 1930-х роках 
вiн написав важливу статтю про взаємозв’язок грузинської 
лiтератури з росiйською, українською та вiрменською.

Як зазначають В. Будний, М. Iльницький, «свiтова лiтература 
не заперечує нацiональних лiтератур i не протистоїть їм. Вона 
включає у своє рiчище не тiльки лiтератури великих, а й менш 
чисельних нацiй, якi ще не мали значних iсторичних традицiй. 
Унiверсальне чи iнтернацiональне аж нiяк не безнацiональне, 
воно виражається через нацiональнi характери, образи, типи. 
Суть в тому, щоб цi нацiональнi особливостi пiдняти до рiвня 
загальнолюдських iдей» [4, с. 15]. 

У дослiдженнi Й. Грiшашвiлi «Шевченко i грузинська 
письмен нiсть» («Лiтературна Грузiя», 30 квiтня 1939 р.) [1, 
с. 205] iдеться про переклади творiв Тараса Шевченка грузин-
ською мовою, дається їх короткий аналiз та пiдкреслюється 
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значний внесок цих перекладiв у розвиток грузинсько-україн-
ських лiтературних взаємин.  

До 130-рiчного ювiлею Тараса Шевченка газета «Комунiст» 
опублiкувала статтю вiдомого дослiдника української лiтера-
тури Iасаманi (Михайла Кiнцурашвiлi), у якiй автор зобра-
жує життя українського поета як шлях боротьби за долю свого 
народу. 

Михайло Кiнцурашвiлi з 1944 року читав курс української  
лiтератури у Тбiлiському державньому унiверситетi, був дослiд-
ником української лiтератури в Грузiї. Тема його дисерта цiї – 
«Великий Кобзар України – Тарас Григорович Шевчен ко». 
У цiй працi вперше глибоко проаналiзовано життя й дiяль-
нiсть Тараса Шевченка, а також його стосунки з грузинською 
громадкiстю, загальнi мотиви творчостi Шевченка, Акакiя Це-
ретелi та Iллi Чавчавадзе; зiбрано й подано основну лiтературу 
про українського поета, що iснувала на той час у Грузiї. 

У своїх працях М. Кiнцурашвiлi вiдзначав визначну роль 
грузинської преси у пропагандi та популяризацiї українського 
поета в Грузiї, нагадав, як А. Церетелi, Я. Гогебашвiлi, А. Гар-
севанiшвiлi та iншi вiдзначали ювiлей Тараса Шевченка, озна-
йомив читачiв з першими перекладачами – Н. Ломоурi, М. Гу-
рiєлi та iн. Сам вiн переклав грузинською багато творiв Тараса 
Шевченка. 

У 1989 роцi в Тбiлiсi було видано монографiю академiка 
Отара Баканiдзе «Тарас Шевченко», що мiстить ґрунтовну 
iнформацiю про життя i творчiсть Кобзаря. В окремому роздiлi 
розглядається тема «Тарас Шевченко в грузинськiй критицi 
та публiцистицi», де зiбранi унiкальнi матерiали, якi свiдчать 
про велику повагу й важливiсть Тараса Шевченка для грузин-
ського народу та взагалi для Грузiї. «Дiєвими чинниками на-
лагодження мiжлiтературних зв’язкiв є особистi стосунки мiж 
письменниками <...> Але творчий перегук можливий i без осо-
бистого контакту. Важливе знайомство з твором» [4, c. 61].

Звичайно, велику роль для подальшого розвитку грузин-
сько-українських лiтературних вiдносин вiдiграла зустрiч Ака-
кiя Церетелi з Тарасом Шевченком.  

Тарас Шевченко ввiйшов у грузиномовний свiт своєю 
творчiстю, з боротьбою за долю народу, за справедливiсть та 
мрiю, що давала потужний iмпульс грузинському народовi, 
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 налаштовувала на боротьбу за незалежнiсть, дарувала надiю 
на краще майбутнє. Тарас Шевченко для українського народу 
не лише генiальний поет, вiн – явище унiкальне. Генiй, який 
вiддав усi свої сили боротьбi за визволення рiдної України, ви-
ражав прагнення всiх народiв, усiх прогресивних людей свiту. 
Тому не дивно, що сьогоднi значна частина його творчої спад-
щини перекладена грузинською мовою. Його вiршi актуальнi й 
нинi, вони сприймаються грузинськими читачами як рiднi. 

1. Баканiдзе О. Тарас Шевченко. – Тбiлiсi, 1989. 
2. Баканидзе О. Дорогами дружбы. – Тбилиси, 1989. 
3. Барамидзе А., Асатиани Л., Жгенти В. Из истории грузинско-украин-

ских культурных взаимоотношений. – Тбилиси, 1954. 
4. Будний В., Iльницький М. Порiвняльне лiтературознавство. – Київ, 2008. 
5. Спогади про Тараса Шевченка. – Київ : Днiпро, 1982.
6. Цинцадзе Я. Из истории взамоотношений Украины и Грузии. – Тбили-

си, 1954. 

Тетяна Наумова 
(Марiуполь)

УКРАЇНСЬКI ПЕРЕКЛАДИ  
ПОВIСТI ТАРАСА ШЕВЧЕНКА «ХУДОЖНИК»  

(спроба порiвняльного аналiзу)

Ось уже майже пiвтора столiття мовотворчiсть Т. Шевченка 
перебуває в колi наукових iнтересiв мовознавцiв. Мову поета 
в українському мовознавствi дослiджували Л. Булаховський, 
I. Бiлодiд, В. Ващенко, В. Русанiвський, С. Єрмоленко, Т. Чер-
торизька та iн. Зокрема, В. Русанiвський вивчав питання впли-
ву мови росiйськомовних творiв Т. Шевченка на нормалiзацiю 
української лiтературної мови [5], в аспектi художнього слова 
П. Петрова дослiджувала українiзми в лексицi росiйськомовних 
повiстей Шевченка [4]. На жаль, нам не вдалося знайти праць, 
якi висвiтлювали б питання мови перекладiв творчої спадщини 
поета. Росiйською Шевченка почали перекладати ще за часiв 
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Росiйської iмперiї, за радянських часiв вийшли друком пере-
клади в авторствi Ф. Сологуба, М. Ушакова, М. Брауна, Б. Тур-
ганова, П. Антокольського. Сьогоднi немає ґрунтовних праць, 
якi б подавали порiвняльний аналiз оригiнальних та переклад-
них текстiв Кобзаря.

Т. Шевченко в листi вiд 26 сiчня 1858 року до П. Кулiша 
писав: «Навчи ти мене, будь ласкав, що менi робить з руськими 
повiстями? У мене їх десяткiв коло двох набереться. Затопить 
грубу – шкода: багато працi пропаде» [11, т. 6, с. 117]. «Десяткiв 
коло двох...» До наших днiв збереглося тiльки дев’ять... 
В. Русанiвський, дослiджуючи росiйську мовотворчiсть Шев-
ченка, зазначав, що «рiдною мовою український Кобзар досяг 
рiвня свiтової поезiї, тодi як росiйською – це лише епiзод у 
розвит ку росiйської лiтератури» [5, с. 112]. Т. Шевченко май-
стерно володiв росiйським словом i вмiло користувався мов-
ними нормами того часу [5, с. 116]. Тому видається цiкавим 
проаналiзувати мову перекладiв його творiв, зокрема україн-
ською, яка епiзодично дослiджувалася здебiльшого в контекстi 
порiвняльного аналiзу оригiнального тексту та його перекладу. 

У 1856 роцi Т. Шевченко, перебуваючи на засланнi в Ново-
петровському укрiпленнi, написав росiйською мовою повiсть 
«Художник». Цей твiр завершував тему долi крiпака-iнтелiгента, 
порушену в повiстях «Варнак» та «Музыкант». Уперше згад-
ка про росiйськомовнi твори Шевченка з’явилася в журналi 
«Основа» 1862 року як «Извещение о прозаических сочинениях 
Т. Гр. Шевченка на великорусском языке». Згодом перший пере-
клад повiстi українською мовою здiйснив О. Кониський (Худож-
ник: Автобiографiчна повiсть / на мову українську переложив 
О. Я. Кониський. – Л., 1894). Деякi джерела 1 вказують на те, 
що повiсть уперше було перекладено українською вiтчизняним 
лiтературознавцем Є. Айзенштоком i видано 1928 року [1]. 
У серединi 30-х рокiв минулого столiття, перебуваючи у Варшавi, 
переклад твору здiйснив український лiтературознавець 
Л. Бiлецький [9]. Сьогоднi найвiдомiшим сучасному читачевi є 
варiант авторства О. Кундзiча, опублiкований 1964 року. 

Порiвняльний аналiз оригiнального тексту та його чотирьох 
перекладiв заслуговує окремого ґрунтовного лiнгвiстичного 
дослiдження. У межах пропонованої статтi зупинимося на окре-
мих аспектах перекладiв Л. Бiлецького [9] та О. Кундзiча [10].
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Переклад художнього тексту вважається несамостiйною мов-
леннєвою дiяльнiстю, проте його вмотивованiсть оригiналом 
є лише частковою, тодi як перекладний текст може мiстити 
емоцiйно-смислову домiнанту, вiдмiнну вiд оригiнальної i 
вiдповiдну швидше особистiсним рисам перекладача, нiж ав-
тора. У цьому ракурсi цiкаво розглянути перекладнi тексти, 
виконанi кiлькома перекладачами.

Попри те, що часова вiдстань мiж перекладами Л. Бiлецького 
й О. Кундзiча є невеликою, вони суттєво рiзняться не тiльки 
стилiстичними та перекладацькими моментами: у кожному з 
них прослiдковуються позамовнi чинники, що не лише впли-
нули на естетичну вартiсть, але й виявили умови створення 
перекладiв. 

Протягом 1959–1963 рокiв М. Денисюк видав у Чикаго пов-
не зiбрання творiв Т. Шевченка, серед яких було надруковано 
росiйськомовнi повiстi в перекладi Л. Бiлецького. У передмовi 
зазначається, що «для вигоди читачiв, що не читають по-
росiйському (особливо студентам української лiтератури поза 
Україною), подаємо… тексти Шевченкової прози в українсько-
му перекладi» [9].

Кожен з перекладачiв прагне подолати певнi труднощi пере-
кладу по-своєму. Тому порiвняльний аналiз паралельних рiз-
номовних текстiв оригiналу й перекладу завжди залишається 
актуальним, бо допомагає у визначеннi способiв адекватної пе-
редачi оригiнального тексту iншою мовою i дозволяє виявити 
критерiї цiнностi перекладу. Л. Бiлецький не був професiйним 
перекладачем. Вiн бiльше вiдомий як лiтературознавець. Вiн 
жив i працював в iнших умовах i певною мiрою в iншiй куль-
турi, нiж О. Кундзiч. Сама передмова до чиказького видання 
повiстей Т. Шевченка говорить швидше про iнформативну мету 
пропонованих перекладiв, нiж про вiдтворення художньо-есте-
тичної настанови авторського слова. Причому Л. Бiлецький, 
можна сказати, адаптував текст перекладу до україномов-
ної читацької аудиторiї Вiдня, яка на той час уже мала певнi 
вiдмiнностi в мовно-лiтературних нормах вiд мовних норм Ра-
дянської України. Цим пояснюються, наприклад, розбiжностi у 
вiдтвореннi назв кольорiв фарб. Т. Шевченко говорить про му-
мию – колiр вiд ясно-червоного до темно-брунатного [3, с. 544]. 
Цю назву залишає у своєму перекладi й О. Кундзiч, на вiдмiну 
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вiд застарiлого латинського варiанта мiнiя [2, с. 224] з перекла-
ду Л. Бiлецького. Кольороназви в перекладах – це не тiльки 
вiдтворення авторського сприйняття свiту, але й iндивiдуальне, 
особистiсне й психологiчне сприйняття того ж таки свiту осо-
бою перекладача. В українського читача не викликає труднощiв 
ужита в повiстi Шевченка назва коричневый цвет (такий, що 
має колiр корицi [3, с. 455]), збережена в перекладi О. Кундзiча 
(коричневий колiр). Iнший варiант подає переклад рудувата 
барва. Українськi словники пояснюють, що рудий – червоно- 
жовтий [3, с. 1088], давнiшi словники Бiлецького-Носенка 
й Грiнченка перекладають цю назву як рыжий [7, т. 4, с. 85], 
красный, кровавый [2, с. 317]. Загалом переклад прикметникiв 
завжди обумовлюється особливостями їх семантичних струк-
тур. Внутрiшня форма слова оригiнального тексту мотиву є 
добiр лексеми в перекладi. Наприклад, прикметник изящный 
в оригiнальному творi сполучається з iменником декорация: 
политика <...> требовала изящной декорации для ослепления 
толпы. Шевченко говорить про декорацiї, якi б завуальовува-
ли iстинну мету людської поведiнки. Тому лексема изящный 
має в текстi переносне значення, бо словник поянює изяще-
ство як таке, що вiдзначається тонкою й строгою художньою 
узгодженiстю i красою [6, с. 246]. I Л. Бiлецький, i О. Кундзiч 
вiдповiдно вiдтворили текст оригiналу, враховуючи переносне 
вживання слова изящество: полiтика намiсникiв… вимагала ви-
багливої декорацiї для заслiплення юрби (Бiлецький); полiтика 
намiсникiв… вимагала мистецької декорацiї, щоб заслiпити 
натовп (Кундзiч). Хоча прикметник вибагливий має значен-
ня «який ставить високi вимоги, вимогливий» [3, с. 86], про-
те вiн є дещо семантично вiддаленим вiд оригiнальної лексе-
ми изящный. Натомiсть О. Кундзiч у своєму перекладi подає 
варiант мистецький – той, який виконується, здiйснюється з 
великою майстернiстю; майстерний [3, с. 526]. 

Абсолютною тотожнiстю характеризуються оригiнальне 
прикметникове словосполучення настоящий эффект i його 
варiанти в перекладах Л. Бiлецького – властивий ефект, та 
О. Кундзiча – справжнiй ефект; або уродливый: <...> уродливый 
Сатурн, пожирающий такое же, как и сам, уродливое своё 
дитя. Огидний Сатурн, що жере таку огидну, як i вiн сам, свою 
дитину. Потворний Сатурн, що жере таке ж потворне, як i 
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сам, своє дитинча. За словником вибудовується синонiмiчний 
ряд: потворний – [бридкий]– [гидкий] – огидний [8]. Контекст-
на ситуацiя – Сатурн поїдає свою дитину – для наведених 
прикметникiв настiльки емоцiйно насичена, що перекладачi в 
процесi роботи над текстом просто рухались за семою ‛те, що 
викликає огиду’.

Цiкавим видається варiант вiдтворення вiдносного прикмет-
ника тиковый у текстах перекладiв. У Шевченка: …я чуть было 
не наткнулся на живого человека в тиковом грязном хала-
те. Тик – цупка бавовняна або лляна тканина, зазвичай сму-
гаста [3, с. 1245; 6, с. 796]. Цю лексему залишає О. Кундзiч у 
своєму перекладi: …мало не наштовхнувся на живу людину у 
брудному тиковому халатi. Натомiсть Л. Бiлецький запропо-
нував варiант пiстрьовий: …я ледве не наткнувся на живу лю-
дину в брудному пiстрьовому халатi… Пiстрьовий – прикмет-
ник до слова пiстря – груба, зазвичай саморобна, тканина з 
рiзнокольорових лляних, бавовняних та iнших ниток [3, с. 790]. 
Можемо припустити, що для україномовних читачiв Вiдня 
прикметник пiстрьовий є бiльш узвичаєний, нiж тиковий, бо 
останнього словники Бiлецького-Носенка та Грiнченка не 
фiксу ють, а вiдтак з’явився вiн у мовi вже за радянських часiв, 
тому й залишився поза увагою тiєї маси українцiв, яка трива-
лий час перебувала в емiграцiї. 

У росiйськомовних творах Т. Шевченко активно використо-
вує церковнослов’янську лексику, яка часто є «засобом ство-
рення високого або ж зниженого, найчастiше добродушно-
iронiчного стилю викладу» [5, с. 117]. Проте використання 
таких слiв можливе й у переносному значеннi, як-от всенощ-
ная: поутру рано возвратился я из всенощной своей прогулки… 
Окрiм релiгiйної семи ‛церковна служба’, прикметник всенощ-
ная може характеризувати тривалу нiчну дiю. Саме цей змiст 
вкладає автор у словосполучення всенощная прогулка, при цьо-
му залишає легенький iронiчний натяк на певну духовну мету 
таких прогулянок, про якi читач iнформований попереднiм 
контекстом: Летние ночи в Петербурге я почти всегда проводил 
на улице или где-нибудь на островах, но чаще всего на акаде-
мической набережной. О. Кундзiч у своєму перекладi врахував 
авторську мету використання церковної лексики i, вiдповiдно, 
зберiг iронiчну конотацiю оригiнального тексту: …рано- вранцi 
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я повернувся з усеношної своєї прогулянки… На жаль, текст 
Л. Бiлецького втратив оригiнальну авторську настанову, чим 
звiв переклад церковнослов’янiзму до простої формальностi: 
У недiлю ранком я повернувся з цiлонiчної своєї прогулянки…

О. Кундзiч, будучи вправним перекладачем, намагаєть-
ся максимально близько вiдтворити шевченкiвське слово в 
перекладi. Проте аж нiяк не можна сказати, що його особистiсть 
як перекладача жодним чином не виявляє себе в перекладi. 
Те саме можемо говорити й про Л. Бiлецького. Той факт, що 
перекладачi раз за разом обирають один варiант з багатьох 
можливих i що рiзнi перекладачi нiколи не перекладають один 
i той самий текст однаково, говорить про те, що в перекладi  
завжди прослiдковується його автор. Оригiнальний текст завж-
ди є мотивуючим чинником для вибору того чи iншого варiанта 
перекладу. Особливо виразно це можна прослiдкувати на при-
кладах вiдтворення номiнативних лексем. Так, шевченкiвский 
текст репрезентує лексему толпа, яка виступає символом 
якоїсь  невиразної маси людей [6, с. 789]: В Голландии, например, 
во время самого блестящего золотого её периода… целая толпа 
знаменитых художников… в лохмотьях начинали и кончали своё 
великое поприще. Оригiнальному контекстуальному значенню 
назви толпа в українськiй мовi вiдповiдає слово юрма – вели-
ке безладне неорганiзоване скупчення людей, натовп, або ж 
в iншому значеннi – звичайнi люди, на вiдмiну вiд героїв [3, 
с. 1421]. Таку семантику має i переклад О. Кундзiча: …цiла юрма 
славнозвiсних художникiв. У перекладi Л. Бiлецького читаємо: 
цiла плеяда видатних малярiв. Плеяда окреслює «групу ви-
датних дiячiв певної епохи, якi пов’язанi спiльнiстю поглядiв, 
завдань, напрямку» [3, с. 797]. Однак Шевченко говорить про 
нiкому не вiдомих ще на початку свого мистецького шляху 
художникiв. Такими їх оцiнили вже прийдешнi поколiння. 
Iдеться про безславний для бiльшостi початок кар’єри. Плея-
да аж нiяк не є синонiмом до лексем натовп, юрма. Можли-
во, Л. Бiлецький свiдомо використав лексему плеяда, щоб 
далi за текстом уникнути нiвелювання семи ‛безликiсть’ у 
такому уривку: …даже полiтика наместников святого Пет-
ра требовала изящной декорации для ослепления толпы… 
У перекладi Л. Бiлецького: … тодi навiть полiтика намiсникiв 
святого Петра вимагала вибагливої декорацiї для заслiплення 
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юрби… О. Кундзiч наведену лексему переклав абсолютним 
синонiмом натовп до слiв юрма, юрба, а його контекстуальне 
оточення створило вiдповiдний стилiстичний регiстр, увираз-
нений дiєсловом заслiпити: …полiтика… вимагала мистецької 
декорацiї, щоб заслiпити натовп.

Стилiстичнi вiдмiнностi рiзних перекладiв оригiнальної на-
зви спостерiгаємо в доборi iменникових лексем до слова кисть. 
У Л. Бiлецького – це квач, О. Кундзiч пропонує варiант пензль. 
Немає впевненостi в тому, що Шевченко використовує iменник 
кисть з метою надати йому пафосного забарвлення, бо iнших 
слiв на означення знаряддя працi художника росiйськi словни-
ки не фiксують: …но он взял в одну руку ведро с желтой крас-
кою, а в другую желтую обтертую большую кисть… Тлумач-
ний словник подає пензель i квач в одному синонiмiчному ряду, 
проте зазначається, що квач використовується переважно для 
малярських робiт. Як iлюстративний матерiал подається ци-
тата з тексту Лесi Українки зi схожою контекстною ситуацiєю 
Шевченкового «Художника»: Назустрiч нам iшов молодий 
робiтник з вiдром зеленої фарби в однiй руцi i з великим квачем  
у другiй [8, т. 2, с. 230]. Л. Бiлецький як лiтературознавець, 
безумовно, був знайомий з авторським стилем Лесi Українки, 
можливо тому скористався у своєму перекладi вже вiдомим 
лiтературним аналогом: … вiн узяв в одну руку вiдро з жовтою 
фар бою, а в другу жовтого, стертого, великого квача… Назва 
квач пiдкреслює буденнiсть й усю важкiсть працi хлопчика-
маляра. Певною мiрою цьому сприяють асоцiативнi образи, 
викликанi спiльнокореневим дiєсловом, яке може виникати 
в уявi читача, – квацати, тобто розмазувати що-небудь. Хоча 
назва квач за своїм лексичним значенням не зовсiм вiдповiдає 
росiйському кисть: квач – намотане на кiнець палицi клоччя, 
ганчiр’я тощо для мащення чого-небудь [8, с. 423]. О. Кундзiч 
подає варiант пензль – прикрiплений до ручки пучок щетини, 
волосу або шерстi, що використовується для нанесення фарби, 
клею [8, с. 714]. Змiстовно, з одного боку, пензль є тотожнiм 
варiантом до росiйського кисть, а з другого, – український 
варiант дещо змiнює авторську конотацiю, бо в переносному 
значеннi має семи ‛мистецтво’, ‛манера художника’. Вiдповiдно 
зазначений варiант у перекладi О. Кундзiча надає цьому уривку 
трохи урочистого звучання. Однак слiд зазначити, що яскраво 
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це виявляє себе тiльки в порiвняннi двох варiантiв перекладу – 
квач i пензль. 

Цiкавими видаються варiанти перекладу авторської лек-
семи раболепие – рабська улесливiсть, догiдливiсть [6, 
с. 636] – у такому контекстi: Я поздоровался с ним и протянул 
ему руку; он бросился к руке и хотел поцеловать. Я отдёрнул 
руку: меня сконфузило его раболепие. Л. Бiлецький переклав 
раболепие як рабська улесливiсть: Я висмикнув руку, мене за-
соромила його рабська улесливiсть. Проте, вiдповiдно до 
ситуацiї, Шевченко не вбачає хоч якоїсь нещиростi поведiнки 
у свого юного героя, бо iменник улесливiсть мiстить сему 
‛лицемiрство’. Навпа ки, його «рабо лепие» – це, швидше, 
сформована модель поведiнки «малого» перед «великим», «не-
достойного» перед «достойним», готовнiсть бути менш знач-
ним. Саме таке семантичне значення має варiант О. Кундзiча: 
…мене збентежило його рабське приниження. Не можна 
оминути увагою й перек лад фонових слiв iз цього уривка, зо-
крема дiєслова сконфузить – засоромити (у Л. Бiлецького) 
й збентежити (у О. Кундзiча): не засоромиш, не сконфузиш 
i не збентежиш людину лицемiрством, бо цим можна тiльки  
образити, розсердити та вiд штовхнути. Вiдповiдно, лексема 
улесливiсть є не зовсiм мотивованою авторським текстом. 

Порiвняння перекладiв повiстi Т. Шевченка «Художник»,  
написаної росiйською мовою, в авторствi О. Кундзiча та Л. Бi-
лець кого вже вкотре доводить, що лiтературний  переклад – ди-
вовижний феномен художньої культури, здатної на нескiнченне 
творче вiдродження кращих її досягнень. Проаналiзованi 
уривки аж нiяк не ставили за мету оцiнити мову перекладiв за 
шкалою «добре / погано». Насамперед, ми звертали увагу на 
творчi пошуки перекладачiв, на добiр рiзних варiантiв пере-
кладу одного вихiдного тексту. Можна зазначити, що переклад 
О. Кундзiча вирiзняється бiльшою художнiстю й творчими 
пошуками, бо на час роботи з текстом повiстi, вiн вже мав не-
абиякий досвiд перекладача. Переклад Л. Бiлецького також не 
позбавлений естетичних та художнiх настанов, проте в ньому 
бiльше прослiдковується iнформативний план подання, нiж 
мистецький. Певною мiрою його переклад можна визначити як 
адаптований, пристосований хоч i для україномовної аудиторiї, 
проте вiдiрваної вiд свого мовного i територiального корiння.
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Приклади окремих, по-рiзному вдало перекладених, рядкiв 
показали, що точна передача змiсту оригiналу нерiдко пов’язана 
з необхiднiстю вiдмовитися вiд дослiвностi, але натомiсть ство-
рити еквiвалентнi смисловi вiдповiдностi. Тому в разi виник-
нення дилеми мiж буквальною точнiстю вiдтворення оригiналу 
й точнiстю його художньо-естетичного змiсту О. Кундзiч волiв 
обирати друге.

На нашу думку, переклади Л. Бiлецького й О. Кундзiча по-
своєму унiкальнi i цiкавi, бо кожен з них неодмiнно збагатить 
словничок майстерностi сучасного перекладача.
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Марина Павленко 
(Умань)

ШЕВЧЕНКIВСЬКI МОТИВИ  
В ПОЕЗIЇ ПАВЛА ТИЧИНИ

Зв’язки Павла Тичини з Кобзарем простежуються уже в 
перших Тичининих вiршованих спробах, точнiше, за влучним 
спостереженням О. Слоньовської, «це була ще не творчiсть, 
а наївне наслiдування Шевченка, намагання й собi потужити 
над жiночою долею: 

Закрутилось, завертiлось,
не видно нiчого,
тiльки плаче дiвчинонька –
не знаю, од чого [6, с. 30]. 

Пам’ятi Шевченка присвячено й раннiй – дуже сердеч-
ний – Тичинин вiрш «Степи простяглися широкi...» (1914–
1916), призначений для музичної постановки (iмовiрно, на 
шевченкiвському святi в Комерцiйному iнститутi). 

Проте справжнє i найвище єднання з Шевченком у Тичини 
вiдбулося в перiод «Сонячних кларнетiв». Iз творчiстю Т. Шев-
ченка згадана збiрка перегукується чи не на кожнiй сторiнцi. 
Вiзьмiмо хоча б «Пастелi» (1917): пробудження ранку, день, 
вечiр та нiч такi само українськi, як i «Зоре моя вечiрняя...» 
у Шевченка, тiльки вже новими конструкцiями описанi. «Ря-
док “Покладiть отут м’яти” – повний, як iнтонацiйна i речен-
нєва одиниця, як гожий i природний зворот. Могла промови-
ти стара селянка. “Кобзар” ряснiє реченнями, складеними так 
само» [1, с. 36]. «Як i Шевченко, – вторить Василь Пахарен-
ко щойно процитованому Василевi Барцi, – Тичина (доки був 
пое том) творив на рiвнi надрацiональному, iнтуїтивному, в його 
вiршах говорила сама душа» [5, с. 155].

Образ Шевченкової селянської України, завдяки його нова-
торськiй вiртуозностi, пiднявся до небачених досi модерних 
висот. Як i Шевченко, Тичина неймовiрно близький до Бiб-
лiї (вiзьмiмо його тетраптих «Скорбна мати» i Шевченкову 
«Марiю»). Як i Шевченко, вiн «сперечається» з Богом. Слова 
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В. Пахаренка про те, що «Кобзар» – це «бесiда з Всевишнiм» 
[5, с. 47], з повним правом можна повторити i про «Сонячнi 
кларнети».

Окремої розлогої розмови варта спiльнiсть вершинного тво-
ру збiрки – поеми «Золотий гомiн» – з Шевченковим «Вели-
ким льохом»: про це ми детально розповiдаємо у статтi «“Зо-
лотий гомiн” Павла Тичини як ремiнiсценцiя “Великого льоху” 
Тараса Шевченка» [3, с. 6–19].

Тематично спорiднену iз «Золотим гомоном» поезiю «Ой що 
в Софiйському заграли дзвони, затремтiли...» (1917) можна на-
звати своєрiдним прологом до поеми. Вона пiдтверджує Тичи-
нину нерозривнiсть вiльної України й Шевченка, адже завер-
шується красномовним: «I з “Заповiтом”, “Славою” – / Ввесь 
Київ наче храм. / В нiм скапала кров часовi, / Кров мучнiв без 
вiнця... / I в нiм горять Тарасовi / Вкраїнськiї серця!» [17, с. 105].

Взагалi ж перегук образiв-символiв Тичининої поезiї з Шев-
ченковою простежується на багатьох рiвнях, причому – про-
тягом усiєї творчостi. Бачимо його у вживаннi багатозначних 
побутових елементiв: майдан («На майданi коло церкви...» Ти-
чини – «У Вiфлеємi на майданi» Шевченка), гомiн («Золотий 
гомiн» Тичини – «Гомiн, гомiн по дiбровi...» та «Гомонiла Украї-
на» Шевченка), дверi («Одчиняйте дверi – / Наречена йде!» 
Тичини – «У Бога за дверима лежала сокира...» Шевченка), 
коса («Смерть шумить косою» Тичини – вiрш «Косар» Шев-
ченка) тощо. 

Зважаючи на те, що образи Днiпра, вiтру, поля, гаю, зiр, 
тополь, верб, лiлей в українськiй лiтературi є колосальними 
нацiонально-мистецькими символами, легко знаходимо їх в 
обох поетiв. Ось лише деякi приклади:

«Днiпро торкає струни» (Т.) – «Реве та стогне Днiпр широ-
кий» (Ш.)

«Вiтри на арфу грають...» (Т.) – «Вiтре буйний!» (Ш.)
«Там тополi у полi на волi...» (Т.) – «...вiтер виє, / Гуляє по 

полю...» (Ш.)
«Гаї шумлять...» (Т.) – «Вiтер з гаєм розмовляє...» (Ш.)
«Тiльки зiрка упала» (Т.) – «Зоре моя вечiрняя...» (Ш.)
«Тополi арфи гнуть...» (Т.) – «Край дороги гне тополю...» (Ш.)
«На струнах Вiчности перебираю / Я, одинокая верба» (Т.) – 

«Над водою гне з вербою / Червону калину...» (Ш.)
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«Звела Марiя руки, / Безкровнi, як лiлеї...» (Т.) – «...бiлеє 
пониклеє / Личенько Лiлеї» (Ш.)

У наступних творах Павла Тичини з’являться новi «шев-
ченкiвськi» образи. На наш погляд, по-справжньому «дорос-
лий», «самостiйний» Тичинин вiрш про Тараса датується вже 
завершенням «кларнетного» перiоду – 1918 роком. Iдеться про 
триптих «На могилi Шевченка» (збiрка «Плуг», 1920 р.), напи-
саний пiсля вiдвiдин Кобзаревої могили зi С. Васильченком, де 
зустрiлися i з В. Винниченком. 

I. Михайлин зазначає: «Цей вiрш широковiдомий за раху-
нок часто цитованих рядкiв про посланцiв до Кобзаря вiд 
“Скоропадського Павла, Од свинопаса!”. “Од свинопаса!” – 
цей вульгаризм у вишуканого Тичини може бути зрозумiлим 
лише як алюзiя Шевченкового: “Оцей годований кабан! Оце 
ледащо!” з вiрша “П. С.”, “присвяченого” предковi новоявле-
ного гетьмана України [“П. С.” – Петро Скоропадський, за 
Шевченком, – “потомок гетьмана дурного” – Iвана Скоропад-
ського. – М. П.]. Але для Тичини головне – не сатира на марiо-
нетковий гетьманат, а журба про долю України, котра знову 
опинилась у лабетах “собирателей Русских земель”, можли-
во, тих самих землякiв-запроданцiв (адже ж приїхали таки до 
 Тараса!)» [2, с. 82].

Ми додамо, що Тичина звертається до Шевченка за духов-
ною порадою: «Кого ж нам на Вкраїну ждать?», – перегукую-
чись i на рiвнi лiричнiших образiв: «Сонхвиля» (Т.) – «i заспанi 
хвилi» (Ш.), «Червоно-си’-зеле’ дугасто сказало всiм здрас-
туй – / i почало брать воду» (Т.) – «Як у Днiпра веселочка / 
Воду позичає» (Ш.) тощо. I хоча в «Примiтках» Чайка у вiршi 
пояснюється як просто плавучий готель на пристанi бiля Тара-
сової гори [7, с. 597], не можемо не погодитися з I. Михайли-
ним, що насправдi Чайка – «алегоричний знак України, та ж 
сама Шевченкова “бездiтна вдовиця” – Україна», i що «з мо-
гили Шевченка вiдкрилася Тичинi уся безодня нацiональної 
безперспективностi України, i затужив вiн над долею Чаєчки-
небоги, бездiтної вдовицi» [2, с. 82]. Мiж iншим, уже в цьому 
триптисi знаходимо натяк на початок Поетової роботи над 
поемою-симфонiєю «Сковорода», що має стати наступним 
логiчним кроком назустрiч Шевченковi (який теж мав Сково-
роду за духовний взiрець).
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У збiрцi «Плуг» є ще один диптих «26.II (11.III) (На день 
Шевченка)», до 59-рiччя з дня смертi Тараса. Друга части-
на диптиха написана пiсля вiдкриття 11 березня 1920 року в 
Києвi погруддя Кобзаря – це, на наш погляд, найяскравiша, 
найсильнiша Тичинина поезiя про Шевченка. Не даремно 
цю частину з наступних перевидань буде вилучено (тодi як у 
«делiкатнiшiй» першiй тiльки замiнено «церкви» на «лункi»). 
Радянська цензура не вибачить Поетовi жорсткої iронiї щодо 
«сiм’ї великої», «громади вольної» та непоштивої згадки про 
«Первопрестольну»:

…Ну що ж, Тарасе! Рад єси, не рад –
дивись, який в господi нашiй лад,
в сiм’ї великiй, у громадi вольнiй.

Дивись. Мовчи. Хоча б схотiв i їсти –
нiчого не кажи Первопрестольнiй. –
Бо ще й Тебе пошиють в шовiнiсти (1920) [16, с. 111].

На жаль, багато iнших творiв «Плуга», зазнавши безцере-
монних руйнiвних впливiв радянської iдеологiї, засвiдчують 
боротьбу Тичини з самим собою. А отже – i з Шевченком. 
Збiрки «Замiсть сонетiв i октав» i «Плуг» (обидвi 1920 р.) 
пiдтверджують мимовiльне розходження з Шевченком, який 
би нiколи не дозволив собi змиритись iз несправедливiстю. 
I все ж Тичина бореться за «свого» Шевченка, хоч, можливо, 
усе менше вiдрiзняє його вiд Шевченка-iдола, нав’язуваного ра-
дянською системою. Утiм, 19.07.1921 року Поет життєствердно 
зазначить у щоденнику: «Щось подiбне єсть у мене од трагедiї 
Тараса. <...> Тiльки що вiн бiльше терпiв i в сто раз чистiшим 
душею був. Бажання сердечностi, ласки жiночої переслiдує 
мене, як i Тараса, i скрiзь я сам» [15, c. 23]. 

Проте i в «Плузi», будучи вже майже повнiстю пiд владою 
страху, Павло Тичина спромiгся в лице незрiвнянно дужчо-
му вороговi промовити рядки, сповненi такої непереможної 
любовi до України, що рiвних їм немає нi в одного iншого на-
шого великого поета, крiм хiба що Шевченка. Вони – в третьо-
му вiршi тетраптиха «Мадонно моя...» (1920):
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Мадонно моя, Мати Пречиста,
мiй Цвiте Голубий!
Вступає в вiк новий 
душа чиста.

Замiсть лелiї рожу
цiлують уста.
А все ж, як Петро вiд Христа, 
вiдректися вiд Тебе не можу…  

У цих рядках – код України, код нашої вiри i надiї, код нашо-
го прапора з його синьою i жовтою барвами («мiй Цвiте Голу-
бий», «Мрiє Золота»), i тiльки з ними потрiбнi ми будемо собi 
та свiтовi. 

У наступнiй Тичининiй збiрцi «Вiтер з України» (1924) 
«Люд ськiсть промовляє / трьома розтрубами фанфар: / Шев-
ченко – Уїтмен – Верхарн», якi є ще й «кабелями вiд нацiї до 
нацiї» [7, c. 163]. Значно пiзнiше, 1962 року, П. Тичина коменту-
ватиме цей вiрш так: «Багато ким я тодi захоплювавсь – усього 
й не згадаю. Але ж я особливо захоплювався Уолт[ом] Уїтме-
ном i Верхарном. Вони для мене в той складний час гримiли, як 
фанфари! А Тарасом Шевченком... О нi! До нього не пiдходить 
слово “захоплювався” – я його вже наново все глибше й глибше 
пiзнавав – я його любив, як i зараз люблю, всiєю своєю душею. 
Бо я знав, що те, що скаже Шевченко, то, значить, саме людство 
говорить» [14, с. 192–193]. Чесно кажучи, цей автокоментар 
бiльше схожий на виправдовування: мовляв, так сталось, що 
поруч iз Шевченком опинились не вождi революцiї i навiть не 
росiйськi письменники-демократи, а – Уїтмен i Верхарн... Доб-
ре, що не доводиться виправдовуватись ще й за неоднозначний 
рядок «Над Україною – Тарасова рука...» [7, с. 612]. «На щас-
тя», до друкованого варiанту Х частини циклу «В космiчному 
оркестрi», умiщеного в цiй збiрцi, вiн не увiйшов!

Зате вiрш «Надходить лiто...» – це продовження нитки, що 
тягнеться ще зi старої, селянської України, яка в перiод НЕПу 
змогла дихнути трохи вiльнiше. Це спроба єднання з Шевченко-
вими iдилiями «Садок вишневий коло хати...», «Тече вода з-пiд 
явора...», «I досi сниться...». З останнiм вiрш перегукується й 
емоцiйно, i елементами пейзажу, i персонажами. Порiвняймо:
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У Шевченка:
...Мiж вербами та над водою,
Бiленька хаточка. Сидить
Неначе й досi сивий дiд
Коло хатиночки i бавить
Хорошеє та кучеряве
Своє маленькеє внуча.
I досi сниться: вийшла з хати
Веселая, смiючись, мати,
Цiлує дiда i дитя,
Аж тричi весело цiлує,
Прийма на руки, i годує... 

У Тичини:
Надходить лiто,
чуєш-бо? – надходить лi –
Томлiє гай. Рiка струнка.
В садках додолi цвiт, додолi цвiт...
..........
На призьбi дiд старий –
як сон.
Кошлатить йому брови внук.
Гойдає вiтер мак, i мак i явори.
Син
у землю заступа встромив...
........
Виходить з хати молодая
весела мати: де мiй син?
Дитина ручками, дитина нiжками – який!
Напевно буде комсомолець – так?
I от воно вже на руках.
Забуло дiда, всiх i все,
I мружить очi й груди ссе...

Цiлковита гармонiя з природою, патрiархальна україн-
ська родина, зв’язок поколiнь, шевченкiвське обожнювання 
Матерi... Навiть попри надмiрну заполiтизованiсть («Електри-
ку сусiднє провело», «Артезiанський буде в нас, не пропадем!», 
«Напевно буде комсомолець – так?») вiрш Тичинин бачиться 
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вельми перспективним. Коли б у цьому планi автор i далi пра-
цював, можна було б ще не на один його шедевр сподiватись. Та 
ба, вiрш «Надходить лiто...» у творчостi Тичини єдиний такий, 
до рiвня Шевченкових iдилiй так Поет i не пiднявся. 

Так само перспективними здаються i триптих «З мого що-
денника» (1918–1920) та поема-цикл «Живем комуною» (1920), 
але, скажiмо, образ Днiпра переосмислено в них настiльки, 
що вiд Шевченкового Славути майже нiчого в ньому не зали-
шилось. У Тичини це вже не наймогутнiша українська рiчка, 
а якийсь блазень («Зробили трон, молебня ’дправили i все таке. 
Днiпро, звичайно, гопака» – «З мого щоденника, I» [7, с. 198]) 
чи iнвалiд («I ти, мiй Днiпре-iнвалiде, чи ти коли прокинешся, 
упертий?» – «Живемо комуною, IV» [7, с. 204]). Можливо, ще 
й у цьому трагедiя Тичини, та й узагалi нацiональна трагедiя, 
що не збережено Днiпра в його велетенськiй могутi, вдавшись 
до «традицiй пiдрiзацiї» (збiрка «Чернiгiв» [7, с. 229])?..

Як уже зазначали ми у монографiї «Формула тичининського 
патрiотизму» [4, с. 68–70], тридцятирiчний Тичина дуже багато 
розмiрковує над античним мiфом про титана-богоборця Про-
метея. Тодi образ Прометея ще не був таким однозначно заяло-
женим, яким радянська iдеологiя зробить його невдовзi. I був 
вiн тодi ще в однинi. То згодом у нашiй лiтературi з’явиться їх 
стiльки, що навiть старий Тичина, з усiма завжди лояльний i 
делiкатний, не витримає i, виступаючи якось на обговореннi 
творiв молодих поетiв 21.IХ.1962 року, на цю тему прочитає 
мало не мiкролекцiю: «Коли з вiрша у вiрш – i це у рiзних 
лiтературах – мандрують цiлi шеренги Прометеїв, то хiба це 
свiдчить про ориґiнальнiсть цих поетiв? <...> Он у Шевченка 
один тiльки раз виник образ Прометея, але як! Мабуть, iще 
могутнiше, нiж у грецьких драматургiв!» [курсив i пожирнення 
нашi. – М. П.] [14, с. 158]. Щоправда, на той час Тичина при-
забуде, що й сам вiн полюбляв Прометеїв у множинi («У нас 
Прометеїв не сто чотири й не тисяча – в нас мiльйон / смiливих, 
вiдважних!» [7, с. 413]).

30-рiчному Тичинi Прометей бачиться набагато складнiше, 
нiж багатьом його майбутнiм колегам по перу. Його захоп-
лення античним героєм вiдчутне ще в четвертому вiршi цик-
лу «В космiчному оркестрi», коли Поет, пишучи про «безум-
ний корабель» Космосу, вводить до тексту свiй неологiзм 
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«прометейно»:  саме прометейно корабель «в майбутнє ридає i 
не вертається нiколи» [7, с. 158].

Приблизно тодi ж працює Тичина i над великою поемою-
феєрiєю «Прометей», що її, на жаль, так i не закiнчив i жодно-
го фрагмента з неї нiде не опублiкував. Про незакiнчений твiр 
говорити, безперечно, дуже важко, характери в ньому окрес-
лено ще тiльки ескiзно, але навiть сьогоднi вражає Поетова 
смiливiсть у зображеннi суспiльства, яке ще лише твориться 
на однiй шостiй планети. Знаменитий орвеллiвський роман-
утопiя «1984», написаний значно пiзнiше, багато в чому є хiба 
що блiдою тiнню тичининської феєрiї. Вже за один тiльки 
цей твiр Україна зобов’язана шанувати Тичину як одного з 
найбiльших своїх пророкiв, найдостойнiших наступникiв Шев-
ченка! Автор оповiдає про гiрське плем’я, прапор у якого – кри-
вавий, хоч слова на ньому ох якi шляхетнi: «Прийди, о прийди, 
Прометей!» [7, с. 467]. Плем’я це орiєнтується на точнiсть, яка 
замiнила йому красу, та на розрахунок, який прийшов на змiну 
казцi. Спiвчуття поступилося мiсцем розуму й борнi, люди 
втратили свої iмена i послуговуються натомiсть номерами: пер-
ший, другий, десятий. Назву їхньої держави теж замiнило чис-
ло, нiхто з них не вiдає нiчого нi про своє походження, нi про 
свiй рiд, бо «самого навiть слова “батько” у нас нема» [7, с. 474]. 
Правда для них те, що «вимага земля», що «диктує людськiсть 
i дисцип лiна – вищий пункт її» [7, с. 475]. Закон їхнього жит-
тя – «наруга за добро». Хоч вiйни в них i зникли, «але вiйна на 
кожнiм кроцi в нас». Нiхто своєї думки мати не повинен, адже 
це вже «ворог» [7, с. 476]. Незважаючи на це, у племенi кожен 
вважається щасливим, «але те щастя в нас казенне, i мова раб-
ства» [7, c. 478]. Не дивно, що для Прометея такi люди «слiпi й 
глухi», вони для нього «самов’язнi», «раби й тирани» водночас 
[7, с. 484]. Викрадаючи в Зевса вогонь, чи про таке суспiльство 
вiн мрiяв? Чи варто було взагалi той вогонь викрадати, якщо 
вiн «сьогоднi дорiвнює вогневi сiрника, а не вогневi сонця»? 
I задля чого рвати йому на собi кайдани: «Задля смиренних 
бiлих? Задля чорних, затоплених у бруд? Задля тиранiв? Чи 
задля цих, що душi по клiтинках розґратували й, зрiкшися 
iмен, порожнiй цифрi служать» [7, с. 485]?

Оптимiстичного Прометея, який готовий був творити нове 
життя «хоч би й по трупах», бо «так мусить буть» [7, с. 362], 
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тодi ж таки зобразив Тичина в невеликому вiршi «Прометей», 
але i його нi разу не публiкував.

Тiльки зовнi «далекий» вiд Шевченка Тичинин вiрш «Вiд-
повiдь землякам» був адресований радянською критикою  
«представникам буржуазно-нацiоналiстичної емiґрацiї» [7, 
с. 621]. Адже, на думку I. Михайлина, зовсiм iншого змiсту 
надають йому численнi «деталi». По-перше, дата 1922: саме 
6.10.1922 року в Москвi було схвалено сталiнсько-ленiнський 
проект побудови СРСР, що нiвелював нацiональне обличчя 
республiк, а вже 16–17 жовтня, через десять днiв, мiсцевий Пле-
нум ЦК РКП (б) в Українi прийняв його резолюцiю без обго-
ворення, ухвалив розгорнути широку агiтацiю з роз’ясненням 
майбутнього державного акту [2, с. 83]. По-друге, заголовок, 
який нiби вiдсилає нас до «землячкiв»-малоросiв iз Шевчен-
кового «Сну» [2, с. 83]. По-третє, у чорновому автографi на 
мiсцi «кривавих стягiв» у двадцять четвертому рядку стояло 
«небоги чайки». «Ось вона, та сама “Чайка”, що вже викорис-
товувалася в триптиху “На могилi Шевченка” як знаковий об-
раз України, – вигукує дослiдник, – i тут вiн має таку ж семан-
тику! Що ж мешканцi болота хочуть замiсть “небоги чайки”? 
Читаємо основний текст: “усi побачать над собою / свого ж 
таки дзьобатого орла...”, який, звiсно ж, аж нiяк не в’яжеться 
з “нацiоналiстичною” символiкою [2, с. 84], а, додамо вiд себе, 
навпаки, “заганяє” прихильникiв “Союзу”назад в iмперськi 
рамки (що й зробили на Пленумi)! Багато про що, на думку 
I. Михайлина, кажуть i рядки, викресленi з кiнця рукопи-
су: “А коло мене / Як той Вергiлiй – Дантiв проводатир – / 
Шевченко, мученик iдеї, / Тарас – несхибний пролетар”» [2, 
с. 84]. Зiставлення з чернеткою реставрує i досить промовис-
тий первiсний асоцiативний ланцюг: «болото – рай – бра-
терство – iнтернацiонал» [2, с. 84]. Отже, «вiдмежовувався 
Тичина в цьому вiршi вiд землякiв-малоросiв, якi, вважаю-
чи себе маленькими росiянами, розглядали як норму життя 
зречення рiдної мови, iсторiї, культури i добровiльно лiзли 
в “солодке ярмо” рабства в iм’я “iнтернацiонального брат-
ства всiх трудящих”», – пiдсумовує I. Михайлин. I диву-
ється: «I читали цей вiрш сiмдесят рокiв, i не могли вирва-
тися за межi криво тлумачення. Невже така могутня магiя 
фальсифiкацiї?» [2, с. 84]. 
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Припускаємо, що тi самi iсторичнi подiї лягли в основу й 
iншого, маловiдомого Тичининого вiрша – «Що ж, зволiкай 
женихiв, Україно, мов та Пенелопа...». Цей твiр – особливо 
завдя ки другiй строфi – цiлком слушно iгнорувався радян-
ською критикою. Сучаснi ж дослiдники, навпаки, волiють об-
минати першу строфу, де не надто ґречно сказано про Україну. 
Але тут може стати пiдказкою дата: приблизно 1922–1923 роки. 
Цiлком iмовiрно, що у вiршi йдеться про схвалений зграйкою 
«земляч кiв» («Сльози народа? – пусте! / Тiльки б вернувся 
мiй цар») вищезгаданий сталiнсько-ленiнський проект побу-
дови СРСР («Царськiї звички забудь. Годi визискувать нас»). 
Пенелопа-Україна суперничає з Навсiкаєю-Росiєю за «царя 
Одiсея», порятованого, за мiфом, Навсiкаєю. Тобто – за воск-
реслу iмперiю пiд назвою «Союз». Не випадково ця поезiя 
«замовчується» навiть 12-томним зiбранням творiв! Пода-
ємо її за книжкою-«метеликом», виданою вже в незалежнiй 
Українi Музеєм-квартирою П. Тичини в Києвi (року видання 
не зазначено): 

* * *
Що ж, зволiкай женихiв Україно, мов та Пенелопа,
Хай об’їдають тебе: вже ж ти не вийдеш за всiх.
Будеш ти сонна, заплакана ждати свого Одiссея.
Сльози народу? – пусте! Тiльки б вернувся мiй цар.

Що ж, Росiє, немов Навзiкая, полощеш бiлизну!
Кажеш ти, хочеш робить? Та я й повiрив тобi.
Нi, ти рабинь одпусти, одпусти їх на волю.
Царськi звички забудь, годi визискувать нас.

Пристосувати цей твiр до радянського режиму справдi не-
можливо! Пiдозрюємо, вiн, як i низка iстинно шевченкiвських 
Тичининих творiв, висiв дамокловим мечем над Поетом решту  
життя, спонукаючи того до продукцiї на взiрець «Партiя веде».

Якщо ж говорити про фальсифiкацiї, то, мабуть, не обi йшло-
ся без них у, здавалося б, спiльному iз Шевченком Тичинино-
му образi Ярославни. Адже, якщо в Шевченковому «Плачi 
Ярославни» (1860) – суцiльне спiвчуття до княгинi, то Тичина 
у своє му «Плачi Ярославни» (1923) вже намагається показа-

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



66

ти її «класову обмеженiсть»: «Царство тихе, праве, / мудре на 
 закон: / щоб однi землi глядiли, / а другi корон». Чи цей твiр – 
теж iз когорти тих, якi пiд зовнiшньою «покiрнiстю» владi 
насправдi є сатирою на неї?..

Наступною «тупиковою» стежкою до Шевченка стала так 
i не завершена колективна (!) поема «Iван Голота». Рiк її на-
писання теж не менш «безвихiдний»: 1937, i цим багато пояс-
нюється. Тичинин варiант вступу до поеми мiстить, окрiм 
спiльностi з «Гайдамаками», згадки про вагому роль «голосу 
Шевченка» в народному повстаннi [8, с. 636]. Фальсифiкацiї-
мiстифiкацiї сягають таких розмiрiв, що вже неможливо 
обiйтися без декларацiй: «Голос Чернишевського чується йому, 
з польськими революцiонерами перекидається вiн дружнiм 
словом» [8, с. 635].

З «Гайдамаками» спiльнiсть мають i окремi роздiли вже 
згаданої нами симфонiї «Сковорода», писаної мiж 1920-ми i 
1940-ми роками, початої ще в кiнцi «кларнетного» перiоду, – 
ще однiєї безуспiшної спроби Тичини докопатися до духов-
них витокiв. У роздiлi «[Перше] видiння Ск[овороди]. Нiч» та 
iнших багато згадок про Колiївщину, як i в Шевченкових «Гай-
дамаках», багато описано й кривавих подiй в Уманi, а ще, як 
засвiдчують чернетки, Тичина хотiв одним iз героїв поеми зро-
бити Максима Залiзняка [10, с. 562]. 

Але – о диво! – нiде в поемi не згадується Шевченко! Та й у 
списку тек, якi уклав Тичина, готуючись до написання симфонiї, 
є безлiч роздiлiв, серед яких – «Сковорода й Радищев», «Чер-
нишевський», навiть «Карл Маркс, Енгельс, Ленiн, Сталiн про 
ХVIII вiк» (!!!) тощо [10, с. 550–551]. Але нема, нема й натяку 
на «Сковороду й Шевченка»! Не дивно, що, звернувши на такi 
манiвцi, так в обхiд рушивши до Сковороди, Тичина в цьому 
творi, по сутi, так i не прийшов до постатi великого фiлософа! 
Переконанi: у вiдсутностi Шевченка – одна з головних при-
чин, що така обнадiйлива i довгоочiкувана поема-симфонiя «не 
вiдбулася»!

Як не парадоксально, трохи вiльнiше «дихнули» Тичининi 
вiр шi в часи Другої свiтової вiйни. Звiльнившись бодай на ко-
роткий час вiд «недремного ока», яке нинi мало iншi клопоти, 
Поет з новою силою вiдчув, що його матiнка – таки ж Україна. 
Прикметно, що й знаменитий вiрш «Слово» (1943), у якому 
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Поет вигукує: «Я – країна Україна – / на горi калина!», – хоч i 
в чорновому, а все ж! – автографi третьої строфи мiстив згадку  
про «Шевченкову мову» [8, с. 617]. Зрештою, i патрiотична 
«формула»: «Забудеш рiдний край – тобi твiй корiнь всох-
не. / Вселюдське замовчиш – обчухраним зростеш» (1942) [8, 
с. 242], яка є своєрiдною варiацiєю шевченкiвського: «I чужому 
научайтесь, / Й свого не цурайтесь» (1845), – теж витвiр Тичи-
ни саме цього перiоду.

Загалом Шевченка згадано в майже п’ятдесяти з усiх вiдомих 
поетичних i драматичних творiв Тичини (включно з викресле-
ними та неопублiкованими), також один раз – «Заповiт». Де-
сять iз них присвячено винятково Шевченковi. Серед них – i 
драматична поема «Шевченко i Чернишевський» (1939, 1964), 
розпочата ще до вiйни, частково втрачена й потiм вiдновлена 
Тичиною по пам’ятi. Поема загалом живо подає iмовiрну зустрiч 
Шевченка й М.Чернишевського у Петербурзi 31.12.1859 року, 
гарно вплетено сюди щедрiвку, яку спiває Тарас. Проте Тичинi 
заважає надмiрне дотримання вимог соцреалiзму, iдеї «здру-
жених Богданом» України та Росiї: Костомаров – обмежений 
i переляканий, Шевченко – бунтар... Але головне, що Черни-
шевський подається як Шевченкiв «натхненник» [9, с. 181]. 
Вдаймося до хронологiї: коли Чернишевський тiльки народив-
ся (1828), Шевченковi було вже 14 рокiв. Але, звичайно, нiде й 
близько не звучить, що Шевченко – старший (очевидно ж, не 
лише за вiком!). 

На жаль, у пiслявоєнних поезiях Тичина ще бiльше вiддаля-
ється вiд Шевченка. Хоч кiлькiсно згадок про Кобзаря аж нiяк 
не меншає. Навряд чи Поет кривив душею. Очевидно, вiн щиро 
намагався пристосувати Шевченка до радянського режиму, 
але вiрш «Ленiн iде на Шевченкiвський вечiр (У Краковi 1914 
року)» (1961) поезiєю назвати важко. Як i рядки на зразок: 
«Творцiв картала, що сховались в храмi; – / вiд Чернишевського  
й Шевченка йшла, / вiд Добролюбова...» («Тамара Абакелiя 
пра цює над пам’ятником Лесi Українцi», 1953 р. [8, с. 552]); 
«Взнав я Маркса i Шевченка – / взяв тут молот i понiс...» («Ми 
йдемо з Франком Iваном», 1956 р. [9, с. 51]); «Дружба – диво 
пре чудесне! / Й Чернишевський i Тарас / вiрили, що людство 
чесне  / дружбою кругом воскресне...» («Ти в наш бiк не пози-
рай» (початок 1960-х рокiв) [9, с. 244]); «В Правду ж вiра не-
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вгасима. / Знаєм Горького Максима, / знаємо Шевченка» («Ян 
Райнiс пише», 1965 р. [9, с. 269]) i т. iн.

Збившись на манiвцi, Поет не має iншого вибору, як зму-
сити себе вiрити у правильнiсть обраного шляху. Попри все 
вiн таки не розлучається з Шевченком i в iнших сферах своєї  
дiяльностi. В арсеналi своїх численних перекладiв з рiзних 
мов (знав їх Тичина зо два десятки) має i три твори про Шев-
ченка: росiйського поета О. Количева – «Поема про Україну» 
(1940-вi рр.); бiлоруського поета П. Бровки – «У Каневi» (без 
дати) й таджицького поета А. Лахутi – «На березi Днiпра» 
(1962). Епiстолярiй Тичини теж демонструє зацiкавленiсть 
Шевченком. 

По-шевченкiвськи промовистим видається нам i те, що 
 Тичина, будучи Головою Верховної Ради УРСР, заступни-
ком Голови Ради Нацiональностей Верховної Ради СРСР 
1959 року добровiльно пiшов з високих постiв, протестуючи 
проти законо проекту, згiдно з яким питання вивчення рiдної 
мови в школах республiк та мови навчання в нацiональних 
школах вирiшуються «за бажанням батькiв». Ясно, що все одно 
анти український закон ухвалили одностайно, але – без участi 
Тичини! 

Павло Тичина присвятив Тарасовi також дуже багато  
лiтературно-публiцистичних статей, рецензiй, виступiв. Бiль-
ше двадцяти – безпосередньо присвяченi Кобзаревi. Попри 
над мiрну iдеологiчну заанґажованiсть i тенденцiйнiсть, цi 
працi виражають велике знання й щиру любов Тичини до 
Шевчен ка, пiдкреслюючи гуманiзм i «прометеїзм Шевченка» 
(це слово сполучення, як свiдчать словники, – новотвiр саме 
Тичини), народну основу й педагогiчнi засади його творчостi. 
Це пiдтвердить i факт, що з усього сукупного лiтературознавчо-
публiцистичного доробку Тичини саме Шевченка згадано i 
процитовано найчастiше (набагато частiше навiть за посилан-
ня на комунiстичних вождiв!) [11–17]. 

На завершення наведемо слова Василя Пахаренка: «Важко 
знайти в українськiй лiтературi постать, котра б успадкувала не 
якусь грань Шевченкової душi, а цiлу душу. Я б назвав по най-
вищому рахунку хiба двоє iмен – Тичина i Стус. <…> Тичина 
i Стус, два свiтовi генiї, виплеканi Шевченком, – як мало i як 
багато…» [5, c. 155]. Цiлком погоджуємось.
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Iван Пасемко 
(Київ)

МИХАЙЛО МОЛЬНАР – ДОСЛIДНИК ТВОРЧОСТI 
УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТИЧНОГО ГЕНIЯ 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Михайло Мольнар – один з найвидатнiших словацьких 
українiстiв, що залишив по собi загальновiдомi працi «Тарас 
Шевченко у чехiв та словакiв», «Вiд Влтави до Днiпра», низку 
публiкацiй у мiсячнику, а згодом двомiсячнику Спiлки україн-
ських письменникiв СР «Дуклi», часописах «Дружно вперед», 
тижневику «Нове життя», словацько-мовнiй та чесько-мовнiй 
перiодицi. З нагоди 200-рiччя вiд дня народження українсько-
го поетичного генiя Тараса Шевченка ми ставимо собi за мету 
стисло оглянути спадщину Михайла Мольнара про Шевчен-
ка, який свого часу придiлив значну увагу питанню проник-
нення творiв Т. Шевченка та вiдомостей про нього в Словач-
чину i Чехiю. Монографiя М. Мольнара «Тарас Шевченко у 
чехiв та словакiв», назва якої словацькою мовою – «Taras Šev-
čenko u Čechov a Slovákov», побачила свiт українською мовою 
у фiлiї вiддiлу української лiтератури в Пряшевi Словаць-
кого педаго гiчного видавництва як третiй том серiї «Статтi, 
матерiали i дослiдження до iсторiї чехословацько-українських 
взаємовiдносин», що розкрило ще одну сторiнку з iсторiї єднан-
ня наших народiв. Тут варто нагадати, що перший том цiєї серiї 
вийшов 1957 року пiд назвою «Зв’язки Iвана Франка з чеха-
ми та словаками» («Styky Ivana Franka s Čechmi a Slovákmi») 
i був присвячений переважно пiдсумкам численних акцiй з на-
годи 100-рiччя вiд дня народження Iвана Франка, що широко 
вiдзначалося в тодiшнiй Чехо-Словаччинi впродовж 1956 року. 

Першi вiдомостi про Т. Шевченка з’являються в Чехiї ще за 
його життя, але систематичне ознайомлення чеської громад-
ськостi з творчiстю українського лiтературного велета здiйс-
нюється вже пiсля смертi великого Кобзаря. Як стверджує 
М. Мольнар, першу згадку про українського поета подала 
празька газета «Hlas» 14 березня 1862 року, оприлюднюю-
чи надiслану зi Львова анонiмну iнформацiю «Посмертне  
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русинське   торжество Тараса Шевченка». Це зайвий раз спрос-
товує деякi хибнi переконання українських iдеологiв мину-
лих столiть, а також сьогодення, мовляв, що Захiд України, 
тобто Галичина, Закарпаття та Буковина – це переважно 
денацiоналiзованi поляками, угорцями чи румунами колишнi 
українськi терени. Але, як свiдчать данi, навiть у тому ХIХ ст., 
у якому українська молодь мiцно вiдстоювала український, 
мабуть, найстарiший етнонiм – русин, вона своїми дiями пре-
красно вiдбивала нацiо нальне пробудження українцiв Гали-
чини, Буковини та Закарпаття i демонструвала привселюдно 
свою любов до великого поета, виразника спiльних iнтересiв 
українцiв Надднiпрянщини та Захiдної України. Цi iдеї єдностi 
галичан та надднiпрянцiв утiлив у своїй книжцi «Галичан-
ство» Микола Шлемкевич, який закликав до єдностi та тiсної 
спiвпрацi мiж Заходом та Сходом України [4, с. 17–18]. Ви-
знання постатi кобзаря про явилося на Заходi України хоча б 
у тому, що в цьому регiонi було встановлено чи не найбiльше 
пам’ятникiв Шевченковi, а їх вiдкриття здiйснювалося набагато 
ранiше, анiж у решти регiонiв. Про високий рiвень нацiональної 
свiдомостi галичан у ХХ ст. свiдчить хоча б такий факт, що 
у 20–30-х роках минулого столiття скрiзь на Дрогобиччинi, 
Львiвщинi, Станiславщинi (нинi Iвано-Франкiвщина), навiть 
Буковинi був звичай у сiльських хатах на покутi або помiж дво-
ма вiкнами у свiтлицi вивiшувати поряд портрети Тараса Шев-
ченка та Iвана Франка, досить часто вишитi на бiлому полотнi 
звичайнiсiньким «хрестиком». 

Зупинюсь лише на деяких особистостях на теренах Чехiї i 
Словаччини, контакти яких з Україною розглядає М. Мольнар 
у своїй книжцi «Тарас Шевченко у чехiв та словакiв». Таким 
був передусiм Карел Гавлiчек-Боровський, який перебував у 
Москвi вiд лютого 1843 року до липня 1844 року i працював 
вихователем дiтей вiдомого слов’янофiла, професора iсторiї 
росiйської словесностi Московського унiверситету С. П. Ше-
вирьова. Обстановка, у якiй перебував К. Гавлiчек-Боровський, 
не дала йому можливостей ближче пiзнати тих, хто складав так 
звану росiйську демократiю, серед яких називали й Т. Шев-
ченка. М. Мольнар вишукав навiть факти, що тодi ж, у люто-
му 1844 року в Москвi, перебував i Т. Шевченко в О. Бодян-
ського, коли поет проїздом з України до Петербурга зупинявся 
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на деякий час у Москвi. У своєму iнтенсивному листуваннi зi 
львiвським чехом К. В. Запом К. Гавлiчек-Боровський розкривав 
багато деталей iз часу свого перебування в Москвi. Щоправда,  
у поданiй вище iнформацiї дивує те, що знаний iсторик чехо-
словацької лiтератури Ґустав Паллас стверджує: «Гавлiчек-
Боровський не таївся зi своїми поглядами, то був iз семiнарiї 
виключений “за легковажнiсть принципiв та незадовiльну 
успiшнiсть й скерованiсть проти церкви” та й тодi “був реко-
мендований Шафариком вихователем дiтей у московського 
професора Погодiна”» [3, c. 245].

В українському шевченкознавствi виокремлюється твор-
чiсть лiтературознавця Iвана Брика, який на початку  ХХ ст. 
навчався в Празi i там створив монографiчне дослiдження 
«Шевченкова поема “Iван Гус”», де автор з’ясовує джерела 
написання поеми «Єретик». У цьому випадку значну роль 
вiдiграв О. Бодянський. Вiдомо, що цю наукову працю I. Брик 
готував до чергового ювiлейного шевченкiвського тому Запи-
сок Наукового товариства iменi Шевченка 1914 року, тобто до 
100-рiччя вiд дня народження Т. Шевченка, але перешкоди-
ла Перша свiтова вiйна. З цього перiоду нинi варто згадати й 
багату бiблiографiю «Чеської шевченкiани» Луки Луцева, що 
була оприлюднена в українському «Студентському вiснику» 
в Празi 1926 року. Звичайно, це було третє березневе число 
цього вiс ника. Л. Луцiв – виходець iз Грушева неподалiк Дро-
гобича, який навчався у Вiднi разом з Т. Франком, згодом пра-
цював у США i редагував першi три томи видання «Дрогобич-
чина – земля Iвана Франка», четвертий том цiєї серiї редагував 
дрогобичанин проф. Михайло Шалата.

Наприкiнцi ХIХ ст. активно працює у справi перекладу 
творiв Т. Шевченка чеською мовою вiдома поетка Ружена Єсен-
ська. Вона була улюбленою чеською поетесою знаного iсторика 
чеської та словацької лiтератур Львiвського держунiверситету 
iм. Iвана Франка Степана Володимировича Масляка (1895–
1960), який у своєму курсi iсторiї лiтератури завжди придiляв 
цiй авторцi особливу увагу, зупинявся на її заслугах у перекла-
дах Шевченка чеською мовою, акцентуючи високу оцiнку цих 
перекладiв I. Франком. У 1896–1899 роках вiдбувалося творче 
протистояння мiж талановитою чеською поеткою Р.  Єсенською 
та професором Йозефом Коларжем, який своїм професорським 
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авторитетом намагався нав’язати переклади поезiй Т. Шевчен-
ка Ярославовi Врхлiцькому (Емiль Фрiда). Це кiлькарiчне про-
тистояння чи суперечку, зрештою, розв’язав Iван Франко, озна-
йомившись з перекладами професора та Р. Єсенської. У листi 
до Я. Врхлiцького I. Франко написав: «Зараз, пiдготувавши ре-
ферат, я рад би зробити, що в моїх силах, для того, щоб чеський 
народ пiд вивiскою Академiї одержав такий вибiр поезiй Шев-
ченка, який давав би повну i всебiчну характеристику нашого 
найвизначнiшого поета. Оскiльки я переконався з представ-
лених менi перекладiв, панна Єсенська має неабиякий талант; 
їй добре вдаються речi лiричнi та з м’яким лiричним настро-
єм; у речах, де видно бiльш гарту, сили чи глибшу фiлософську 
думку, переклади її слабшi, а часом зовсiм невдалi; тут краще 
перекладає проф. Коларж, взагалi перекладач дуже невисокої 
проби, без жодного поетичного таланту. План шевченкiвської 
антологiї, яка, на мою думку, була б вiдповiдною для чехiв, 
я виклав на початку мого реферата…

Iшлося б ще про життєпис, про характеристику поета i його 
творiв. Такого короткого життєпису, який подається у вступi 
до обох перекладiв, друкувати не можна. Якщо б Академiя не 
знайшла нiкого кращого для написання такого вступу, я б сам 
узявся за таку працю, обмежившись за таку працю, який би 
вказала менi Академiя – думаю, що не потрiбно було бiльш, нiж 
1–1,5 друкованого аркуша. Якщо б Академiя погодилась на мою 
пропозицiю, в такому разi я просив би повiдомити мене, на коли 
маю пiдготувати працю, в якому розмiрi i якою мовою, яка б 
 завдала найменше труднощiв при перекладаннi (можу писати 
по-українськи, по-польськи, по-росiйськи та по-нiмецьки)...

Залишаюсь з глибокою пошаною Iван Франко, Львiв, 
27.ХI.1895».

Переклади поезiй Т. Шевченка мали з’явитися в журналi 
«Слов’янський огляд» («Slovanský přehled»), де головним ре-
дактором працював приятель Iвана Франка Адольф Черний. 
Тож у листi вiд 24 листопада 1898 року I. Франко сповiщає 
А. Черного: «Переклад Панни Єсенської я вислав на Вашi руки. 
Реферат про нього до Академiї вишлю разом з бiографiйкою 
Шевченка. Як бачите я з перекладу зовсiм задоволений – се 
буде найкращий i найвiрнiший з усiх перекладiв Шевченка, якi 
я досi бачив».
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Звернiмося до перiоду Другої свiтової вiйни, коли Чехо-
Словаччина була окупована фашистською Нiмеччиною впро-
довж 1939–1945 рокiв. У боях проти фашизму чехи, словаки й 
українцi здiйснювали спiльнi операцiї, вони часто зустрiчалися 
на фронтових шляхах-дорогах – називаю тут й українцiв, бо у 
складi Чехо-Словаччини за Сен-Жерменським договором пере-
бувала не лише Пряшiвщина, але й Карпатська Україна, яку 
очолив спершу як прем’єр-мiнiстр, а згодом як президент Кар-
патської України о. Андрiй Волошин. Уже став хрестоматiйним 
випадок, коли знаний український поет Микола Романченко, а 
в час вiйни – танкiст у званнi майора, зустрiвшись у першi днi 
миру у визволенiй Чехо-Словаччинi з чехами, подарував одно-
му з них свого фронтового «Кобзаря». Тодi ж Микола Роман-
ченко i написав поезiю «Томик Шевченка»:

Здається, вчора ще ревли гармати,
По європейських ми iшли полях.
I не одна полячка й чешка-мати
На щастя нам прохрещувала шлях.
Ми їм вклонялись ввiчливо, як неням,
I далi йшли – в походи, у бої,
Коли ставало тяжко, то з кишенi
Чи з ранця брали ми книжки свої.
……………………………………..
Я друга стрiв з Моравської Острави
В той день, коли прийшов кiнець вiйнi.
Ми обнялися з ним, як брат iз братом,
Я вийняв книжечку – поглянь яка!
I хоч було для чеха труднувато, 
Та ми читали вдвох «Єретика».

Читали ми i плакали вiд щастя:
– Слов’яни – браття добрi. Хай усi
Живуть народи в дружбi. Хай не вдасться
Справляти тризну бiльш вiйнi – косi. 

… Вiддать я чеховi свiй томик мусив, 
Хоч всю вiйну «Кобзар» зi мною був…
У день той до Шафарика i Гуса
Шевченко на побачення прибув.
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Деякi чеськi бiйцi, як розповiв М. Мольнар у своїй книжцi 
«Тарас Шевченко у чехiв та словакiв», довiдувалися про Шев-
ченка в концтаборах. 

У наступнiй працi М. Мольнара «Вiд Влтави до Днiпра», 
яку впорядкували спiвробiтники Науково-дослiдного iнсти-
туту українiстики iм. Михайла Мольнара Ужгородського на-
цiонального унiверситету проф. Любомир Белей та науковець 
Лесь Белей [2, с. 2], оприлюднено такi статтi: «До 100-рiччя 
празького видання “Кобзаря” Т. Шевченка» [2, с. 157], 
«Маловiдомий документ про празьке видання Кобзаря» [2, 
с. 166], «До початкiв українського шевченкознавства та взагалi 
україно знавства в Празькому унiверситетi» [2, с. 71], «Зденєк 
Неєдлий про Тараса Шевченка» [2, с. 177]. М. Мольнар пе-
редусiм вiдзначає, що з нагоди сторiчного празького видання 
«Кобзаря» по вулицi Полiтичних в’язнiв, 18 з його iнiцiативи 
була встановлена меморiальна дошка з таким текстом чесь-
кою мовою: «Památce velikého básníka Ukrajiny a revolucionáře 
Tarasa Ševčenka 1814–1861. Jeho kniha básní Kobzar vyšla 
poprve bez cenzury v uplném znění z Grégorovy tiskárny v tomto 
domě v Praze v r. 1876. Desku zasadil r. 1964 Svaz československo-
sovětského přátelství na pamět 150 výročí básníkova nárození» 
(«Пам’ятi великого поета Украї ни i революцiонера Тараса 
Шевченка 1814–1861. Його книга вiр шiв “Кобзар” вийшла 
вперше без цензури у повному звучаннi в друкарнi Ґреґора у 
цьому будинку в Празi 1876 р. Меморiальну дошку встано-
вила 1964 року Спiлка чехословацько-радянської дружби на 
пам’ять 150-рiччя вiд дня народження поета»).

М. Мольнар далi вiдзначає, що вже 100 рокiв тому, тобто в 
рiк виходу у свiт празького «Кобзаря», саме це видання спри-
яло вивченню творчостi генiального сина українського наро-
ду й глибшому ознайомленню з нею широких кiл українських 
та зарубiжних читачiв. До того iснувало лише п’ять окремих 
українських збiрникiв поезiй Т. Шевченка. I серед них було 
останнє – двотомне видання, що вийшло у Львовi в 1867–
1869 роках. Шевченковi твори розкуповували блискавично, 
i їх годi було дiстати i в Києвi, i в захiднiй метрополiї Украї-
ни – Львовi, та й будь-де в Українi. Це зазначав М. Мольнар, 
цитуючи вислiв академiка Ореста Левицького вiд 1837 року 
про те, що опублiкованi твори поета не можна було дiстати 
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«нi за якi грошi» [2, с. 158]. Простежуючи iсторiю Шевчен-
кових видань та їх вiдсутнiсть в Українi, М. Мольнар повiдає 
далi, що представники української iнтелiгенцiї, так званi 
«старогромадiвцi» купили 23 жовтня 1873 року у братiв 
Шевченка право на публiкацiю тих його вiршiв, якi досi вже 
були надрукованi в межах Росiйської iмперiї та за кордо-
ном, а також тих, що були зiбранi й збереженi в рукописах 
надiйними людьми, патрiотами Украї ни. Знаючи жорстокiсть 
росiйської цензури в межах iмперiї, тi iнтелiгенти вважали 
за необхiдне вiддрукувати цей найновiший проект видання 
творiв Шевченка в межах iншої iмперiї, яку згодом вождь 
свiтового пролетарiату називатиме тюрмою чи пак в’язницею 
слов’янських народiв. Проте на всiх австро-угорських ку-
пюрах значилися суми всiма слов’янськими мовами: поль-
ською, словацькою, сербською, українською, а в Росiйськiй 
iмперiї, вартiсть купюр не друкували навiть бiлоруською чи 
українською, тобто слов’янськими мовами. Не можу тут не 
вiдзначити, що пiд час зустрiчi зi мною в Братиславi 1967 року 
М. Мольнар висмiював не лише Росiйську, але й радянську 
iмперiю, за те, що радянськi диктатори розпоряджалися 
друку вати суми на радянських купюрах лише нонпареллю, 
i риторично запитував: «А що менi у таких випадках носити 
кожного разу лупу в кишенi, щоб вiдчитати цi кеглi?». Пер-
винну пiдготовку до друку провадив знаний у майбутньому 
український етнограф, археолог та антрополог Федiр Вовк,  
а тодi в перiод роботи над Шевченковими текстами – студент 
Київського унiверситету iм. Св. Володимира. М. Мольнар у 
своєму дослiдженнi докладно описує, що Ф. Вовк приватно 
звернувся до київського цензора Пузиревського, який на його 
прохання розподiлив текст «Кобзаря» на двi частини – «цен-
зурну й нецензурну», з якими останнiй вiдправився 1875 року 
в Петроград до спiвробiтника київської «Старої Громади» 
Олександра Русова. Цьому фольклористу й етнографу до-
ручили надрукувати за кордоном у двох томах зiбранi поезiї 
Т. Шевченка: до першого тому ввiйшли цензурованi твори, а 
до другого – твори, якi б царська цензура не дозволила розпо-
всюджувати в межах iмперiї. Для друку обрали Прагу, столи-
цю Чехiї, яка в 1867 роцi, тобто у перiод реорганiзацiї Австрiї 
не стала другою складовою частиною iмперiї, як обiцяли 
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австрiйськi володарi, а це право дiсталося Угорщинi, i вiдтодi 
Австрiя стала дуалiстичною Австро-Угорською iмперiєю. 
Прага й чеськi землi внаслiдок таких дiй Австрiї стали 
опозицiонерами Австро-Угорської iмперiї до останнiх днiв її 
iснування 1918 року. Тодi, у другiй половинi ХIХ ст., Прага ста-
ла своєрiдною столицею усiх слов’ян. У мiстi не лише навча-
лися посланцi рiзних слов’янських народiв, тут проводили ся 
розмаїтi студентськi заходи за участю українцiв, полякiв, сло-
вакiв, сербiв, хорватiв, навiть росiян, у Празi друкували свої 
твори окремi письменники, полiтики, тут, поряд з Женевою 
та Вiднем, перебували деякий час утiкачi з Росiйської iмперiї. 
А iм’я Тараса Шевченка було своєрiдним символом для тих, 
хто опинився поза межами своєї Батькiвщини – України.

Багато уваги в останнiй книжцi М. Мольнара «Вiд Влтави  
до Днiпра» присвячено Президентовi Чехо-Словацької акаде-
мiї наук Зденековi Неєдлому, який був великим другом укра-
їнського народу. За музикознавчi дослiдження в галузi укра-
їнської народної пiснi З. Неєдлого в 1923 роцi було обрано 
дiйсним членом Наукового товариства iменi Шевченка. Уче-
ний був автором низки праць, присвячених українськiй музицi, 
iсторiї, лiтературi; залишив свої професiйнi вiдгуки про Україн-
ську Капелу, що виступала в Празi пiд керiвництвом Олександ-
ра Кошиця. Зважаючи на тему VIII конгресу МАУ «Т. Шев-
ченко i свiтова українiстика: iсторичнi iнтерпретацiї та сучаснi 
рецепцiї» (до 200-рiччя вiд дня народження Т. Шевченка), ми 
не можемо оминути постатi Зденека Неєдлого. Зупинимося 
докладнiше на шевченкiанi, яку залишив по собi цей вiдомий 
чеський академiк, можливо, навiть краще сказати українiст чи 
українознавець. 

На першу згадку З. Неєдлого про Т. Шевченка натрапляє-
мо в цiннiй монографiї чеського вченого про українську народ-
ну пiсню. Говорячи про значення пiснi в нацiональному роз-
витку українського народу, автор пише: «... не диво, що пiсня 
вiдiграє визначну роль у подальшому розвитку українського 
руху. I полiтичний рух народу опирається на пiсню, бо народ 
навчився насамперед у пiснi пiзнавати самого себе, а отже i 
полiтичнi вождi народу виступають перед народом у ролi ро-
мантичних нацiональних спiвцiв. Так передусiм Тарас Шевчен-
ко найбiльший полiтичний i соцiальний будитель українського 
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народу, є водночас найбiльшим спiвцем України, що пробу-
джувалась, до вiршiв якого народ прислухався як до казкових 
пiсень iдеального народного спiвця» [2, с. 178–179]. Цитату 
взято з «Української республiканської капели» («Ukrajinské re-
publikanské kapely», 1920, s. 10). Якщо вiд вражаючих виступiв 
«Української республiканської капели» повернутися в ХIХ ст., 
коли цю легенду про красу та велич українських народних 
пiсень створили чеськi вченi, зокрема словак за походженням 
Павел Йозеф Шафарик (1795–1861), якого патрiарх славiстики 
Йозеф Доб ровський (1753–1829) вважав найбiльшим чеським 
славiстом у своїй працi «Geschichte der slavischen Sprachen und 
Literatur nach allen Mundarten» («Iсторiя слов’янських мов i 
лiтератур усiма нарiччями») (1826), визнав за українськими 
народними пiснями першiсть серед iнших народних пiсень 
слов’янських народiв, то Вацлав Ганка в листi до Яна Коллара 
висловився так: «Я давно вiдчував, що нашi пiснi з русинськими 
(тобто українськими), сербськими та моравськими не можуть 
зрiвнятися» (див.: «Sto padesát let česko-ukrajinských literár-
ných styků 1814–1964 // Vědecko-bibliografický sborník. – Praha : 
Vydavatelstvo Svět Sovětů, 1968. – S. 5). Повертаємося знову у 
ХХ ст. у перiод виступiв у Празi Української республiканської 
капели – тодi знаний доктор мистецтвознавства Йозеф Ґуттер 
(1894–1959), професор Українського педагогiчного iнституту 
iм. М. Драгоманова в Празi, висловився так, прослухавши ви-
ступи капели пiд керiвництвом Олександра Кошиця: «Україна 
є чистий народ, не зачеплений петроградською гнилiстю цар-
ського режиму, не зачеплений iмперiалiстичним гультяйством 
iмперiалiстичної Польщi…Народна пiсня збереглася тут живою 
вiд поганської доби… Це мистецтво, хоч i як воно далеке вiд нас, 
потрясло нас так, що ми зразу полюбили i спiв, i той народ…».

Але знову повернiмося до З. Неєдлого. Першу окрему стат-
тю про Т. Шевченка цей великий чеський учений, славiст i 
лiтературознавець опублiкував з нагоди 60-рiччя вiд дня смертi 
українського поета 7.05.1921 року в газетi «Тribuna» («Трибу-
на»). Ось до якого висновку дiйшов автор: «За шiстдесят рокiв 
творчiсть великого страждальця не лише не постарiла, а навпа-
ки, в нашi днi височить над його могилою ще могутнiше, нiж 
будь-коли, бунтуючи й волаючи не тiльки до України, а й дале-
ко за її межi до всього слов’янського свiту, i через нього – далi, 
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до всього свiту, до всього сучасного людства». I далi дослiдник 
подає таку характеристику українського поета: «Шевченко є з 
роду тих нацiональних поетiв, якi пiсля першої хвилi роман-
тизму почали вiдбивати у своєму мистецькому доробку життя 
свого народу, прислухаючись до голосiв нацiонального єства, 
особливо – у творчостi простого народу; потiм, iдучи за цими 
голосами, вони самi створювали новi цiнностi, якi вже не були 
тiльки вiдлунням того, що тут було, а швидше – прагненням 
чи пророкуванням того, що мало б бути, коли б знайшло своє 
втiлення те, що в народi було найпрекраснiшого. Тому цi пое-
ти промовляли до нас спочатку так просто, що їхнi поезiї є на-
чебто простими пiснями народу. Як легко такi поезiї цих пое тiв 
справдi стають народними пiснями. Але раптом починає зрос-
тати пафос їхньої думки i слова, з пiснi стає гiмн, з простої дум-
ки постає велика мудрiсть життя, з нацiональної своєрiдностi – 
прекрасна людська правда. Не всi доходять аж до цiєї мети. 
У нас Челаковський пiшов тим шляхом, але дiйшов лише до 
перших зупинок на цьому шляху; зате Сметана дiйшов до 
останньої можливої тут межi. Зi слов’янських поетiв найдалi 
дiйшов саме Шевченко» [2, с. 179–180].

З. Неєдлий далi вiдмiчає, що Шевченковiй поезiї особли-
вої краси й сили надає не лише її правдивiсть, але й безмiрна 
лагiднiсть. Згадуючи про ставлення українського поета до 
слов’ян, Неєдлий правильно пiдкреслює, що Шевченко мрiяв 
про таку федерацiю слов’ян, у якiй всi слов’янськi народи бу-
дуть вiльними братами. Цей його iдеал рiзко розходився з iдеа-
лами слов’янофiлiв. «Це нове гноблення, – писав Неєдлий, – 
а кiнець гноблення мало принести Шевченкове слов’янство. 
Його сила також мала полягати у миролюбностi, лагiдностi 
людей i країни». I тут дослiдник влучно наводить вiдомi сло-
ва Шевченка: «Нехай житом – пшеницею, як золотом, покри-
та, не розмежованою останеться навiки од моря i до моря – 
слов’янська земля». 

«В часi опублiкування цiєї статтi в Чехо-Словаччинi мало 
хто цiкавився творчiстю Шевченка. За весь перiод iснування 
буржуазної Чехословацької Республiки не вийшло жодне ви-
дання вибраних творiв Шевченка в перекладi на чеську чи 
словацьку мови. Тому виступ Неєдлого заслуговує на особли-
ву увагу».
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Вдруге З. Неєдлий зi статтею про Шевченка виступив у 
березнi 1939 року, коли минало 125-рiччя вiд дня народження  
пое та. Було це в один з найсумнiших перiодiв iсторiї чехiв та 
словакiв, коли дiйшло до розпаду Чехо-Словаччини i її окупацiї 
фашистами. Останнiм культурним заходом заснованого 
З. Неєд лим в 1930 роцi Союзу друзiв СРСР було видання уро-
чистого Шевченкiвського номера журналу «Praha–Moskva» 
(«Прага–Москва»), що вiдкривався статтею редактора жур-
налу З. Неєдлого «Тарас Шевченко». Це була його остан-
ня стаття, а також останнiй номер згаданого журналу, якi до 
вiйни вийшли в чеськiй пресi. У той час, коли в Прагу в’їздили 
фашистськi танки, на вулицях розносили журнал зi словами 
великого Кобзаря, адресованими до П.-Й. Шафарика: «Отак 
нiмота запалила / в велику хату упустила / усобиць лютую 
змiю» [2, с. 182–184].

Можна наводити чимало характерних фактiв, як Неєдлий 
знаходить цiкавi паралелi iз життя Шевченка, що вiдбивають 
життя i боротьбу iнших слов’янських народiв за свободу i 
незалежнiсть у ХIХ ст. Про це чеський академiк висловився 
таким чином: «У перiод Шевченкової молодостi могутньо 
здiймалися, особливо у слов’янських народiв, якi тодi саме 
пробуджувалися, хвилi нацiонального усвiдомлення. У нас це 
вiдбувалося так само, як у Польщi, у югославiв, як у росiян. 
Скрiзь народ, який переважно доти знаходився пiд чужим 
ярмом, пiдводив голову i звертався до свiту, вимагаючи сво-
їх прав. Тому скрiзь поставали тi, що показували свiту, ким 
є їх народ i чим вiн мiг би бути корисним для свiту. I з таки-
ми закликами вони зверталися не лише до чужих, а i до своїх 
власних рядiв вони зверталися, бо й там треба було будити, 
несвiдомих робити свiдомими, закликати i свiй люд, щоб вiн 
прозрiв. Це було справою цих будителiв, i серед них на пер-
шому мiсцi – цих поетiв. I Шевченка передусiм це захопи-
ло. Вiн народився в серцi України, просто серед українсько-
го народу. Знав його, жив з ним, сам вийшов з нього. I добре 
розумiв, що творить особ ливий неповторний його характер»  
[2, с. 185–186].

I тому в книзi Михайла Мольнара, майстерно упорядкованiй 
Любомиром Белеєм та Лесем Белеєм читаються iз захоп-
ленням та неабияким iнтересом статтi «Про чеських знайомих 
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Тараса Шевченка» авторства Вацлава Єдлiчки, «До 100-рiччя 
празького  видання “Кобзаря” Т. Г. Шевченка», Софiї Русо-
вої «Спомини про празьке видання творiв Т. Шевченка», «До 
початкiв українського шевченкознавства та взагалi україно-
знавства в Празькому унiверситетi». 

Можливо, у цьому виданнi «Вiд Влтави до Днiпра» 
здiйснено хоча б частково нагадування Михайлового прияте-
ля i друга Юрiя Бачi, який десь на зламi ХХ–ХХI ст. на шпаль-
тах тижневика «Лiтературна Україна» звертався до науковцiв 
України повернутися до цiєї забутої особистостi Михайла 
Мольнара, знаного ученого шевченкознавця. I саме Любомир 
Белей та Лесь Белей чи не першими в Українi вiдгукнулися 
на заклик закордонного українiста – повернути Батькiвщинi 
iм’я незаконно забутого лiтературознавця, критика, славiста, 
борця за українську справу, українського запального патрiота 
М. Мольнара. На жаль, нiхто в Українi так i не вiдгукнувся на 
той тужливий клич пана Ю. Бачi, за винятком уже згаданих 
укладачiв книжки «Вiд Влтави до Днiп ра». Нинi, напередоднi 
двохсотлiтнього ювiлею Тара са Шевченка, ми мали б подума-
ти й про те, щоб 4 листопада 2015 року згадати «незлим тихим 
словом» i славного шевченкознавця М. Мольнара, вихiдця зi 
Срiбної Землi – Закарпаття, який у братнiй Словаччинi вчи-
нив справж нiй подвиг щодо вшанування пам’ятi Великого на-
шого Апостола Правди i Науки. Уважаємо, що українознавцi 
та славiсти України i Європи не воднораз повертатимуть-
ся до наукового доробку М. Мольнара, до його книг «Та-
рас Шевченко у чехiв та словакiв», «Вiд Влтави до Днiпра», 
i цi книги iнспiрують українознавцiв, лiтературознавцiв, 
славiстiв, письменникiв i критикiв багатьох країн вислови-
ти найсокровеннiшi думки про творчiсть цього неординар-
ного вченого, дослiдника забутих iмен в iсторiї української 
лiтератури й науки, оригiнального мемуариста.

Колись знаний чеський письменник Мiлан Ярiш напи-
сав про Т. Шевченка: «Нема у свiтовiй поезiї творiв, якi були 
б ближчими чеському народовi, нiж твори Тараса Шевченка. 
I марно було б шукати також у свiтовiй поезiї поета, який би 
мав для чеського народу, його iсторiї i його боротьби за свободу 
таке порозумiння i таку любов, як Тарас Шевченко». Здаєть-
ся, цими словами сказано все. Тому на певному етапi взаємин 
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чехи та словаки розпочали винятково iнтенсивно наближати 
творчiсть нашого поета у свiт культури своїх народiв.

Серед чеських iнтелектуалiв, якi першими звернули увагу 
на потребу пропаганди iменi й творчостi Т. Шевченка в Чехiї, 
зрозумiло, чеською мовою, був Е. Вавра. Торкаючись питань 
пере кладу творiв Т. Шевченка чеською мовою не можемо не 
процитувати М. Мольнара, який у згадуванiй книжцi про 
Кобзаря писав: «Насамперед, чехам нi в якому разi не мож-
на закидати, що вони почали перекладати Шевченка лише 
1860 року… Навпаки треба високо оцiнити той факт, що в 
Чехiї уже 1860 року з’явився переклад однiєї з його поезiй, 
а чеська перекладна лiтература ХIХ ст. може похвалитися ще 
до Єсенської рядом вдалих перекладiв творiв українського 
поета» [1, с. 137].

Будучи сумлiнним науковцем, М. Мольнар дослiдив, як 
послiдовно слов’янськi та захiдноєвропейськi народи почали 
перекладати Т. Шевченка своїми мовами. Про це вiн написав 
у своїй книжцi про Кобзаря: «Щоб яснiше уявити собi карти-
ну появи чеських перекладiв i їх значення , пригадаймо, що на 
росiйську мову перший переклад з Шевченка було здiйснено 
тiльки 1858 року, у польськiй пресi вiн з’явився лише на кiлька 
мiсяцiв ранiше, нiж у Чехiї, а в iнших країнах – на кiлька рокiв 
пiзнiше. Так болгари почали перекладати Шевченка з 1863 року, 
серби 1868, хорвати – 1887, нiмцi – 1870, англiйцi – у 80-х ро-
ках ХIХ ст., французи – 1876 року, iталiйцi щойно 1919 року» 
[1, с. 137].

Працюючи в Київському славiстичному унiверситетi ви-
кладачем окремих курсiв чеської та польської мов, я часто на 
спецсемiнарах ставив перед студентами завдання опрацювати 
окремi переклади поетичних вершин Тараса Шевченка чесь-
кою, польською, словацькою та нiмецькою мовами. Працюючи 
над цим, максимум уваги ми присвячували «Заповiтовi» на-
шого «Кобзаря» згаданими мовами. Унаслiдок тривалих прак-
тичних опрацювань ми дiйшли висновку, що найадекватнiший 
переклад «Заповiту» – «Оdkaz» – чеською здiйснив вiдомий 
чеський перекладач Ян Туречек-Їзерський – тут абсолютна 
вiдповiднiсть чи гармонiя складiв в оригiналi та перекладi. 
Така ж майстернiсть перекладу «Заповiту» – «Vermächtnis», 
здiйсненого Iваном Франком нiмецькою мовою.
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O D K A Z
Až já umřu, pochovejte
Mě kdes na mohyle,
Vprostřed stepi nedohledné,
V Ukrajině milé, 
Aby lány širých polí,
Dněpr, srázy stínné
Bylo vidět, bylo slyšet, 
S hukotem jak plyne.
Až ponese z Ukrajiny
Nepřátel krev zlobnou...
Tehdy i já rozloučím se
Se svou zemí rodnou, 
Opustím své milé lány –
Duch se k Bohu vráti
S modlitbou ...Však do té chvíle –
Nechci Boha znáti.
Pochovejte a vstávejte,
Zlomte pouta v boji,
Nepřátelskou zlobnou krví
Zkropte volnost svoji.
Na mě v rodině své velké,
V svazku volném, novém
Vzpomeňte si potom jednou
Nezlým, tichým slovem.

На жаль, переклад нiмецькою мовою, умiщений у знанiй 
моно графiї «Заповiтiв», далекий вiд досконалого перекладу 
Iвана Франка.
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Володимир Подрига 
(Полтава)

ХУДОЖНЄ ВТIЛЕННЯ ОБРАЗУ УКРАЇНСЬКОГО 
СВIТУ В ПОВIСТI ТАРАСА ШЕВЧЕНКА «НАЙМИЧКА»

Українцi, засвоївши православнi релiгiйнi догми, передовi 
фiлософськi iдеї захiдноєвропейських мислителiв, упродовж 
тисячолiть зберiгали риси особливого «хлiборобського» типу 
свiтогляду, який вплинув на розвиток матерiальної та духов-
ної культури нашого народу, а також, як твердить Микола 
Максюта, «був тiєю призмою, крiзь яку розглядалася приро-
да, її властивостi та явища, формувалися уявлення про зв’язки 
природи i суспiльства» [3, c. 23]. Землеробський тип буття по-
значився на становленнi свiтогляду та творчостi нацiональних 
письменникiв, зокрема Тараса Шевченка, який у низцi вiршiв 
(«На панщинi пшеницю жала», «Садок вишневий коло хати»), 
повiстей («Наймичка», «Близнецы») створив образ україн-
ського свiту з притаманними йому ключовими образами матерi, 
дитини, родини; просторовими об’єктами лану, снопiв, степу, 
хутора; концептами волi, працi, щастя, достатку тощо.

Лiтератор, цiкавлячись життям в Українi, сформував особ-
ливий образ свiту, у якому вiдповiдно до досвiду, набутого 
безпосередньо вiд сприймання дiйсностi, а також здобутого в 
спадок вiд попередникiв, опираючись на знання про всесвiт, за 
допомогою зображально-виражальних засобiв у повiстi «Най-
мичка» створив художнiй образ нацiонального космосу, струк-
туруючи його не лише вiдповiдно до реалiй доби (соцiальнi 
проблеми, колонiальна залежнiсть), а й власного бачення 
(хутiр як осередок нацiонального духу, буття вiльного працьо-
витого й високодуховного народу).

Проза Тараса Шевченка привертала увагу багатьох лiтера-
турознавцiв, як, наприклад, I. Айзенштока, М. Антоновської, 
О. Бiлецького, Н. Грицюти, Н. Демчук, В. Зарви, Ю. Iвакiна, 
Є. Кирилюка, Б. Навроцького, Є. Нахлiка, Л. Новиченка, 
Г. Недiлька, О. Єфименко, О. Пипiна, Л. Стрюк, В. Терещенко, 
I. Франка, О. Юрчук тощо. Художнi особливостi повiстi та пое-
ми «Наймичка» детально аналiзували Л. Кодацька, I. Франко. 
Залишається недостатньо опрацьованим питання зображення 
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образу українського свiту в повiстi Тараса Шевченка «Наймич-
ка», а тому є нагальна потреба його розглянути.

Про закорiненiсть свiтогляду Тараса Шевченка в нацiональ-
нiй фольклорнiй стихiї писали чимало дослiдникiв його твор-
чостi. Так, Пантелеймон Кулiш, висловлюючи думки стосовно 
української лiтератури в працi «Переднє слово до громади», 
вказав, що «народної поезiї нiхто не зачерпнув так глибоко, як 
Шевченко» [2, c. 505]. У власних творах письменник, орiєнту-
ючись на усну поетичну творчiсть, утiлив народний свiтогляд, 
мораль, передав особливостi укладу життя, звичаї, смаки, упо-
добання українцiв. А також художньо iнтерпретував складнi 
iсторичнi подiї, соцiальнi проблеми, якi турбували тогочас-
не суспiльство, створивши неповторний образ нацiонального 
свiту, що є наслiдком особистого сприйняття дiйсностi.

У повiстi «Наймичка» Тарас Шевченко оповiв про буття се-
лян Полтавської губернiї першої половини ХIХ столiття, шу-
каючи типового в соцiальному (питання покриток), iдеального 
в особистому (проблема любовi до ближнього, доброти як 
мiрила мiжособистiсних взаємин, працi як ознаки господаря), 
iдилiчного та романтичного в довколишньому середовищах.

Аналiзуючи український свiт у повiстi Тараса Шевченка 
«Наймичка», варто зауважити, що вiн створений з допомогою 
рiзноманiтних засобiв, зокрема авторських вiдступiв, пейзажiв, 
портретiв, iнтер’єрiв, екстер’єрiв. А його джерелом було саме 
життя нашого народу в умовах колонiальної залежностi краю.

Письменник, реагуючи на соцiальнi проблеми мiжетнiчних 
стосункiв, взаємин чужинця (колонiзатора) й українки (уярм-
леної), порушення звичаїв, моралi, опираючись на вiдому йому 
євангельську тему грiха жiнки та його покути, створив худож-
ню концепцiю спротиву жорстокiй системi, яка нищить укра-
їнське життя, вважаючи освiченiсть та вихованiсть, шанування 
батька й матерi, звичаїв, доброту та християнську любов один 
до одного способами подолання негараздiв.

У повiстi Тараса Шевченка «Наймичка» яскраво простежу-
ються такi концептуальнi мотиви та образи бiблiйного по-
ходження, як душевна i тiлесна чистота, грiх, ганьба, покута, 
вiрнiсть, вдячнiсть, якi свiдчать про намагання прозаїка пояс-
нити подiї, що вiдбуваються в українському свiтi, крiзь призму 
християнської iдеологiї.
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Не вдаючись до детального аналiзу тексту Євангелiя, у яко-
му розповiдається про Марiю Магдалину, та «Наймички», адже 
їх спiввiдношення непропорцiйне, зупинимося лише на тих мо-
ментах, у яких розкрито їх дiалогiчнi зв’язки.

У Євангелiї мовиться про красуню Марiю Магдалину, яка 
жила в грiховi, але пiд впливом учення Iсуса Христа змiнилася, 
стала його щирою послiдовницею. Вiрнiсть Марiї – риса її 
характеру. 

У творi «Наймичка» Тарас Шевченко створив образ врод-
ливої Лукiї, яка вчинила грiх, адже потай вiд батькiв люби-
лася з чужинцем. Її таємниця була розкрита й дiвчина з гань-
бою змушена покинути родину, ставши покриткою. Завдяки 
добротi господарiв хутора Якима та Марти, в яких скривдже-
на жiнка стала до працi, вона замислилася над своїм життям, 
самовiддано служила їм, вiдмовившись вiд залицянь спокус-
ника. В образi наймички втiлено типовi для Магдалини риси: 
терпiння, вiрнiсть, вдячнiсть, набожнiсть.

Прозаїк розгорнув оповiдь у такий спосiб, щоб пiдкреслити 
думку про незвичайнiсть, богообранiсть описуваної землi, а та-
кож першородну чистоту дiвчини-жницi. Тому докладно змалю-
вав територiю України, що лежить мiж «городом Кременчугом 
и городом Ромнами» [5, c. 23], розказав про «хлiборобський» 
спосiб життя нашого народу, що споконвiку циклiчний (вiд 
працi до вiдпочинку), а не лiнiйний (вiд народження до смертi).

Описуючи село, автор акцентував на природному ареалi 
його розташування, типових просторових об’єктах, що надають 
особливого вигляду. Проте це не художня копiя реального по-
селення, а символiчний образ земного раю з яскравими етно-
топосами рiчки, саду, хати з солом’яним дахом: «Вдоль берега 
Сулы растянулось большое село, закрытое темными зелеными 
садами. Только где-то из густой зелени прорезывается белое  
пятнышко – это белая хата с соломенною крышею…» [5, c. 26]. 
Унiверсалiзуючи образ поселення, письменник, зосередивши 
увагу на навколишнiй дiйсностi, опрацював тему природовiд-
повiдного життя нашого народу, який повсякчас перебуває в 
працi, займаючися найгуманнiшим iз занять – хлiборобством.

Створивши образ природи, Т. Шевченко висвiтлив питання 
осiлого способу буття селян, увиразнив думку про їх залежнiсть 
вiд навколишньої дiйсностi. Ось як автор змалював iдилiчний 

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



87

липневий вечiр: «Солнце близилося к горизонту и золотило 
своим желто-багровым светом и без того золотые, уставленные 
копнами поля благодатного села… Сула зардела матовым ру-
мянцем, как загоревшая на солнце молодая жница при встрече 
с милым косарем своим» [5, c. 26]. У цьому описi приваблю-
ють згармонiйованi вогняна та водна стихiї, втiленi в образах 
життєдайного сонця, яке шанувалося нашими предками, кiп – 
символiв сонця, працi та достатку; метафоричному образi Сули 
як уособлення первiсної незайманостi.

Серед гурту молодих трудiвникiв поля Тарас Шевченко ви-
рiзнив постать юнки Лукiї, яку подруги обрали за давнiм хлiбо-
робським звичаєм царицею, «чтоб было кому песни припе-
вать» [5, c. 26]. Змальовуючи портрет героїнi, автор пiдкреслив 
її соромливiсть, що свiдчить про простодушнiсть, цнотливiсть. 
В образi жницi втiлено найкращi якостi української дiвчини: 
красу, працьовитiсть, моральнiсть. Вона бiльше нагадує боги-
ню, нiж земну реальну особу: «Впереди всех их, тихо выступая, 
шла прекрасная царица свята; стыдливо, как бы от тяжести 
венка, опустила на грудь свою прекрасную смуглую голову, 
укрытую золотистым венком и распущенною черною косою; 
в руках у нее был серп и небольшой сноп жита, перевитый зе-
леною березкою. Настоящая Церера» [5, c. 26]. Порiвнюючи 
дiв чину з Керерою, що вважалася римськими плебеями боги-
нею «родючостi та хлiборобства» [4, c. 119], прозаїк увиразнив 
тему давнього рiльницького буття нашого народу, ключовою 
фiгурою якого завжди була жiнка, котра постiйно працювала в 
полi, дбаючи про добробут родини. Створенi мiкрообрази серпа  
i снопа жита – символи невтомної працi, її результатiв, достатку. 

Зобразивши унiверсальний образ трудiвницi, лiтератор зве-
личив українську жiнку як головну особу буття нашого наро-
ду, котра якнайбiльше включена в систему природного цик лу  
iснування свiту: «С утра до вечера на солнце, без малейшей 
тени, с утра до вечера, согнувшись, жнет бедная жница. И что 
же? Настал вечер – идет домой, поет, а дома, не успела повече-
рять, опять на улице или в саду, и опять поет и поет, не умол-
кая до рассвета. С рассветом опять за серп и на ниву, и снова 
целый день на солнце, согнувшись целый день, как ни в чем 
не бывало» [5, c. 27]. Душа жiнки згармонiзована з ритма-
ми приро ди, а тому важка праця, пекуче сонце не можуть  
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перешкодити їй трудитися та в такий спосiб рухати вiчний 
цикл розмiреного хлiборобського життя нашого народу. Пiд-
кресливши працьовитiсть як рису українцiв, письменник 
оповiдав про неї та достаток як наслiдок працi, що втiлений в 
образах серпа, снопа жита, кiс, млинiв, садiв, плодових дерев, 
страв, пасiки, худоби тощо.

На вiдмiну вiд жiночої працi в полi, автор розповiв i про 
особливий промисел українських чоловiкiв – чумацтво, що 
трактується як символ злагоди людини i свiту, чоловiчої 
незалежностi, становлення господаря, достатку. Створюю-
чи образи чумакiв Романа, Якима, Марка та побратимiв, Та-
рас Шевченко пiдкреслив їх волелюбний характер, запальну 
вдачу, працьовитiсть, розважливiсть, комерцiйний хист. Уви-
разнюючи тему й образ чумацтва, автор акцентував на особ-
ливостях ведення торгiвлi чумаками [5, c. 45], мiкрообразах 
солi, риби, ярмах, притиках, лушнях, занозах, волах; способi 
життя, поведiнки, уподобаннях [5, c. 24, 86], а також передав 
особливостi мовлення («Соб, мои половые!» [5, c. 24]). 

Зображуючи український свiт, Тарас Шевченко деталiзував 
образ степових просторiв Полтавщини: «Верстах в пяти... по 
левую сторону Ромодановского шляху (из Ромен же едучи), 
как раз против описанного мною села, лежит пологая широ-
кая равнина, так широкая и длинная... Вся эта долина испещ-
рена разноцветными нивами и уставлена темными могила-
ми… Так вот, на этой-то равнине, между угрюмыми могилами 
и пестрыми нивами, зеленеет небольшой гай (роща), как бы 
оазис в пустыне аравийской (красно сказано!). Это хутор бога-
того козака Якима Гирла» [5, с. 29]. Опис природи свiдчить про 
намагання майстра слова надати природному етнооб’єкту – 
степу (а бiльше гаю як його складнику) статусу незвичайного 
богообраного мiсця, де не лише збереглася неторкнута приро-
да, проходить спокiйне життя господарiв, що багатiють працею, 
живуть у мирi з сусiдами та власною совiстю, а й стануться 
драматичнi подiї. 

Хутiр у баченнi Тараса Шевченка – символ iдеального 
краю, райського куточка, осередок буття нашого народу, осно-
ва патрiархального способу хлiборобського життя, що в умо-
вах колонiальної залежностi набуває статусу мiсця захисту 
скривджених. 
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В аналiзованому творi образ хутора змодельовано з допо-
могою прийому деталiзацiї: повiдомлено його розмiр («пять 
квадратных верст» [5, c. 29]), типовi складники (фруктовий 
сад, рiв, ворота, вербу), внутрiшнi об’єкти (двiр, клуню, са-
раї, берестки, комори, возiвню, льох, липи, хату, фруктовий 
сад (яблунi, грушi, сливи, вишнi, черешнi, горiхи), колодязь, 
пасiку, курiнь, гай (дуби, липи, берези)). Поза межами хутора 
розташовувалися став, город, поле.

Створений образ хутора свiдчить, що цей типовий етнооб’єкт 
є символом раю, багатого рiдного краю, власностi, домiвки,  
родини, результатiв працi як найбiльших цiнностей хлiбороба. 
Тут не лише примножуються достатки, а й бережуться 
споконвiчнi традицiї нашого народу. Це єдине мiсце, де могла 
знайти прихисток скривджена людина в умовах патрiархальних 
жорстоких звичаїв, а також колонiальної залежностi України.

Опрацьовуючи магiстральну тему провини та її покутуван-
ня працею в чужiй хатi покриткою Лукiєю, Тарас Шевченко ак-
центував на зiткненнi двох свiтiв: колонiального (агресивного,  
маскулiнного), представленого образом молодого офiцера, та 
колонiзованого (сумирного, фемiнного), утiленого в образi Лу-
кiї. Проте iснує й кiлька мiкросвiтiв: один – той, з якого вийшла 
покритка (село), зганьбивши та занапастивши рiдних; iнший – 
у який прийшла (хутiр), знайшовши тепло сердець, родину. 
На хуторi скривджена Лукiя, тамуючи образу, приховуючи 
сором та материнство, вiдродилася знову; саме тут вiдмовила 
звабниковi, розпочала нове життя, хай i наймитське, але чесне.

Тарас Шевченко, оповiдаючи, як жiнки потерпають через 
обман i лицемiрство чужинцiв, осмислив бiнарну опозицiю 
cвiй – iнший, розкрив тему негативного впливу колонiальної 
iмперської системи на долю всього вкраїнського люду, який 
лише через свою природну лагiдну вдачу, заледве стримувався, 
щоб не повстати супроти ворога.

Автор «Наймички» зазначив, що наш народ, зберiгаючи 
власну iдентичнiсть, протидiяв асимiляцiї, кровному змiшу-
ванню з чужинцями, позначував iнший свiт з допомогою 
предметiв, зокрема, вiхи з солом’яними китицями: «Когда вы 
въезжаете в малороссийское село и видите у ворот на высоком 
шесте несколько соломенных кисточек, это значит, что в селе 
не пехота, а кавалерия квартирует» [5, c. 27]. Ставлення селян 
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до постояльцiв було нелюб’язним, особливо в молодi. Квар-
тирування кавалеристiв порушувало природний розмiрений 
уклад буття, розхитувало основи моралi, а найгiрше – роз-
микало закритий селянський простiр, утворюючи нове жит-
тя (безбатченкiв), тому, як пише прозаїк, «вздрогнуло сердце 
не одного чернобрового косаря при виде этих зловещих вих» 
[5, c. 27].

У низцi творiв Тарас Шевченко закликав народ до рiшучої 
боротьби за власне визволення з пут рабства, проте у повiстi 
«Наймичка», порушивши проблему покути як способу виправ-
лення, свiдомого вибору життєвої долi, наголосив на вихованнi 
та навчаннi молодi в дусi нацiональних традицiй. Дослiдник 
прози видатного українця Юрiй Iвакiн уважав, що «за своєю на-
турою Шевченко був просвiтником» [1, с. 8]. В аналiзованому 
творi лiтератор утiлив низку iдей, пов’язаних з родинним ви-
хованням українцiв.

Опираючись на бiблiйну мудрiсть, зокрема вислiв «Настав 
юнака на початку дороги його: вiн не вiдступить з неї навiть 
коли й постарiє» (Притч. 22:6), Тарас Шевченко, наголосив на 
проблемi самовдосконалення, любовi нашого народу до навчан-
ня. Тому розказав про Якима, який часто читає рiзнi релiгiйнi 
книги, та Марка, котрий опановує писану мудрiсть у школi.

Особливої уваги надавав письменник ролi матерi у вихованнi 
дiтей, оповiвши про Лукiю, яка настановляє сина не зганьбити 
коханої дiвчини й не примножити лиха, накликавши на себе 
бiду: «Ну, Марку, я тебе верю. Ты ее любишь, а когда любишь, 
то ты ей зла не сделаешь. Смотри, Марку! Сохрани тебя Матерь 
Господняя, если ты ее погубишь! Не будет тебе прощения ни от 
Бога, ни от добрых людей!» [5, c. 83]. У цiй реплiцi втiлено не 
прохання, а наказ синовi жити за нормами християнської ети-
ки й узвичаєної хлiборобської моралi нашого народу, шанувати 
любу дiвчину, берегти її честь, приборкувати власну хiть, пле-
каючи справжнi почуття.

Як зазначалося вище, хутiр – об’єкт, який не був включе-
ний у систему iмперського простору, а тому зберiгав свою 
вiдносну незалежнiсть та український стиль буття. Проте й до 
нього докотилися вiдгомони зла, насилля, породженi амораль-
ними вчинками офiцерiв-зайд, якi дбали про власнi вигоди та 
плотськi насолоди, не переймаючись нормами християнської 
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етики, патрiархальними звичаями селян, повагою до жiнок, 
яких начебто вподобали. 

Пiдкреслюючи агресивнiсть i невихованiсть чужинцiв, ав-
тор змалював картину їхнього вторгнення на хутiр, увиразнив 
проблему порушення права приватної власностi: «Да в этом же 
году осенью, по первой пороше, охотники, гоняясь за зайцем, 
подскакали к самому хутору… они, подъехавши к воротам, ста-
ли громко требовать, чтобы им отворили ворота… Спешились и 
начали ломать ворота…» [5, с. 50]. У колонiальному середовищi 
немає мiсця нi християнським нормам поведiнки, нi людським 
законам поваги до старших, нi непорушностi володiнь; є лише 
право сильного реалiзувати власнi забаганки.

Жертвою примхи молодого корнета стала сiльська юнка, 
яка не змогла витримати натиску звабливого спокусника й 
пiддалася на його вмовляння, а згодом сердечними муками, 
тяжкою працею повинна була спокутувати провину.

Лукiя, збезчестивши себе й родину, дорого заплатила за 
нерозважливiсть та непослух батькам: вона не мала особисто-
го щастя як кохана дружина, мати, господиня, яка опiкується 
сiм’єю, оселею, обiйстям тощо, натомiсть стала наймичкою в 
чужiй хатi, прислуговуючи нерiдним людям. Жiнка випала з 
системи соцiальних i родинних зв’язкiв, жила самiтницею на 
хуторi, приховуючи грiх.

Опiкуючися родиною хлiборобiв, Лукiя вiдродилася духов-
но, часто мiркувала над питаннями зради коханого, брехнi. 
Автор вiдмовив героїнi в щастi, адже вона своєю необачнiстю 
спричинила руйнацiю усталеного способу життя селян, зокре-
ма, власної родини (батьки померли, а хата стала пусткою).

Не встигнувши отямитися вiд випробувань долi, забути 
спокусника, молодиця знову опинилася перед вибором. Проте 
цього разу не повiрила порожнiм обiцянкам корнета i прогнала 
його. Молодий вiйськовий – людина егоїстична, безрозсудна; 
його слова брехливi, дiї пiдступнi – для задоволення власних 
забаганок, намагався прихилити Лукiю до себе знову. Проте 
вiн так i не зрозумiв українки, не перейнявся до неї любов’ю, 
а вбачав лише об’єкт задоволення власних амбiцiй: «Фу ты, 
черт ее побери, как она после родов похорошела! Просто бель 
фам… И зачем она, дура, бежала из своего села? Смеются… Эка 
важность! Посмеются да и перестанут…» [5, с. 53]. У його образi 
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втiлено ворожий українцям iмперський свiт насильства, який 
проник в замкнене локальне середовище хлiборобiв i порушив 
його розмiрений ритм iснування.

Письменник, оповiдаючи про останню зустрiч Лукiї та офi-
цера, акцентував на її розважливостi, вiдмовi стати утриманкою.  
Саме в цьому епiзодi розкривається бездушна натура чоловiка, 
який у поривi лютi вдарив молодицю. Стiйко сприйнявши  побої, 
вона була непохитною в рiшеннi, адже зрозумiла двоєдуш нiсть 
колишнього коханого. Характеризуючи молодика, пiдкрес-
люючи його гнiв i брудну душу, Т. Шевченко використав згру-
бiлi та лайливi слова: «проклятая», «тварь», «дура», «глупая». 

З огляду на зазначене, варто додати, що, увиразнюючи пи-
тання зiткнення маскулiнного (колонiального) та фемiнного 
(поколонiзованого), прозаїк опрацював тему стiйкостi молодої 
жiнки до спокуси, адже вона, витримавши випробування вдруге, 
вчинила не лише за велiнням здорового глузду, а й за настанова-
ми писаного Бiблiйного Закону, у якому сказано: «Благаю ж вас, 
браття, щоб ви остерiгалися тих, хто чинить роздiлення i споку-
си всупереч вченню, якому ви навчилися, i уникайте їх» (Рим. 
16:17). Вистояти у двобої Лукiї й офiцера допомогли доброта та 
любов до ближнього – подружжя Якима й Марти, якi замiнили 
покритцi батькiв. На прикладi життя Лукiї переконуємося, що 
спiльними зусиллями українцi можуть подолати проблеми, 
породженi колонiальною залежнiстю, зокрема, протистояти чу-
жинцям, що нехтують гостиннiстю, нормами поведiнки того на-
роду, бiля якого мешкають, а також християнською мораллю.

Образ українського свiту набуває свого остаточного завер-
шення завдяки прийому iнтертексту. Письменник не лише 
переповiв легенду про Ромоданiвський шлях, а й, передаючи 
колорит мовлення українцiв, збагатив твiр i мову персонажiв 
на родними усталеними зворотами («разносился со своим Ро-
мо даном, как дурень с писаною торбою» [5, c. 25], «наговорил, 
что твоя перекупка с бубликами» [5, c. 25], «груши на вер-
би растут» [5, c. 80], «Хоть кол на голове теши…» [5, c. 58]), 
прислiв’ями («Теля еще Бог знае где, а ты уже и довбню гото-
вишь» [5, c. 39]), приказками («Науку не носят за плечима» [5, 
c. 79]) тощо. 

Пiдкреслюючи талановиту вдачу, розвинений естетичний 
смак нашого народу, який умiє i любить спiвати, лiтератор 
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процитував низку українських пiсень, наголосивши, що 
пiсня  невiд’ємна вiд життя персонажiв, якi в рiзних життє-
вих обставинах її виконують. Розвиваючи тему батькiвства, 
пiдкреслюючи любов батька до сина, письменник використав 
уривки з колискової «А-а-а, люлi...», яку спiває Яким [5, c. 36]. 
Тему важкого життя простолюду, горя Т. Шевченко увиразнив 
цитатами з пiсень «Ой крикнули сiрiї гуси» [5, c. 39], «Гей, гей, 
гей! Та хто горя не знає» [5, c. 43]; рядками з чумацької пiснi 
«Ой воли мої та половiї» [5, c. 44] пiдсилив тугу Якима за ми-
нулими роками чумакування.

Отже, образ українського свiту в повiстi Тараса Шевченка 
«Наймичка» змальовано антитетично, а також структуровано 
завдяки описам природи, села, хутора, що надають йому особ-
ливого вигляду. З одного боку, – це iдеальний та iдилiчний 
прос тiр, де вiдповiдно до бiоритмiв природи живуть i працю-
ють хлiбороби; з iншого – реальний i жорстокий свiт, у якому 
порядкують чужинцi, порушуючи не лише патрiархальний 
уклад життя, а й усталенi норми поведiнки, поширюючи не-
щастя. Мiркуючи над проблемою позашлюбних стосункiв, 
Т. Шевченко iнтерпретував євангельську тему грiха жiнки 
та його покути, наголосивши на мотивах й образах провини, 
ганьби, каяття, вiрностi, вдячностi. Село – символiчний об-
раз земного раю, з яскравими етнотопосами рiчки, саду, хати, 
усталеного селянського способу буття, що руйнується пiд 
впливом колонiальних процесiв. Хутiр – осередок збереження 
нацiонального духу, традицiй, добробуту.
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Володимир Полiщук 
(Черкаси)

ПОСТАТЬ I СЛОВО ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  
В ЕПIСТОЛЯРIЇ ТРОХИМА ЗIНЬКIВСЬКОГО

За останнi пiвтора десятилiття про Трохима Зiнькiвського 
(1861–1891), його дiяльнiсть i творчiсть написано немало. Цей 
великий подвижник українського нацiонального вiдродження 
повертається й займає належне йому вельми почесне мiсце се-
ред жертовних працiвникiв «на рiдному полi» – насамперед 
завдяки ґрунтовним працям Сидора Кiраля [1; 5], а також чис-
ленним iншим дослiдженням.

У публiкацiях Т. Зiнькiвський постає людиною рiзнобiчних 
обдарувань i можливостей: мислитель-фiлософ, публiцист, 
письменник, лiтературознавець, перекладач, мово знавець, бiб-
лiограф, видавець i т. п. Окрiм того, ще вiн був вiйськовим, 
правником, авторитетним громадським дiячем у колi вiдомих 
українських подвижникiв другої половини ХIХ ст. (власне, 
1880-х рр.). «Пером Т. Зiнькiвського було оформлено першi 
засади українського нацiоналiзму», – пише Валерiй Шевчук 
про одну з iпостасей цього дiяча, якому доля вiдмiряла дуже 
короткий вiк – усього 30 рокiв [9, с. 16]. Вiн володiв кiлькома 
iноземними мовами, i це теж посутньо посприяло популярностi 
Т. Зiнкiвського серед нацiонально свiдомої української гро-
мади. Один iз приятелiв Лесi Українки писав їй з Петербурга 
1890 року: «Про справу перекладiв я вам можу написати дещо 
радiсного. У нас, бачите, знайшлись люде, що можуть i бажа-
ють перекладати з мови нiмецької, французької, англiйської, 
а також i наших близьких – польської i московської <...> Я ще 
говорив з Зiнькiвським (Т. Певний) – вiн знає французьку i 
нiмецьку мови i, мабуть, не вiдмовить допомогти: вiн дуже охо-
чий писати, якщо треба, то до “дядька Трохима” – вiн зараз i 
пише. Нас тут навiть дражнять цим, запрягли, кажуть “дядь-
ка”, а самi й нiчого не роблять» [5, с. 74]. Знання Зiнькiвським 
iноземних мов зовсiм не зайвий факт у темi цiєї статтi, оскiльки 
завдяки цьому стала можливою ключова шевченкознавча пра-
ця «Тарас Шевченко в свiтлi європейської критики». 
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Основним мотивацiйним чинником уваги Т. Зiнькiвського 
до слова та постатi Т. Шевченка стали його свiтогляднi переко-
нання, сформованi пiд дiєю рiзних обставин. Майже всi, хто 
пише про Зiнькiвського, зауважують, що народився вiн у рiк 
смертi Шевченка. Важливу, якщо не ключову, роль у форму-
ваннi нацiонально-демократичних рис Зiнькiвського вiдводять 
учителевi iсторiї Л. Смоленському, активному дiячевi одесь-
кої Громади. Вiн викладав у юнкерському училищi, де навчав-
ся Т. Зiнькiвський. Його земляк i побратим по юнкерському 
строю, а згодом – талановитий етнограф Василь Кравченко в 
спогадах нотував: «Я думаю, що Смоленський своїми лекцiями 
в аудиторiях бiльш усього i мав силу над Трохимом, що той зро-
бився щирим українцем» [8, с. 168; детальнiше див.: 5, с. 59–62]. 

Утiм, це був своєрiдний свiтоглядний пiдмурiвок, на 
основi якого надалi формувалися глибшi й мiцнiшi принци-
пи, як пiд впливом багатьох вiдомих людей того часу (М. Ко-
маров, київськi старогромадiвцi, члени української грома-
ди в Петербурзi та iн.), так i внаслiдок винятково активної 
самоосвiтньої працi, про що немало й доволi вичерпно написа-
но в рiзних доступних джерелах. Поступово й досить швидко 
Т. Зiнькiвський став принциповим прихильником i поборни-
ком українського нацiонального вiдродження, а за цитованими 
вище судженнями В. Шевчука – i першим теоретиком демо-
кратичного українського нацiоналiзму: «Україна, – доречно 
зазначає С. Кiраль, – як доля-воля рiдного краю, уособлена в 
образi народу, втрачала [для Т. Зiнькiвського. – В. П.] характер 
абстракцiї та вимислу. Символом, уособленням нацiональної 
iдеї для письменника було козацтво i Т. Шевченко, з його не-
вмирущим культом предкiв, до авторитету яких завжди звер-
талися нащадки» [5, с. 231]. Природно, що Т. Зiнькiвський 
неодноразово й у рiзних контекстах апелював до творчостi 
та особи Т. Шевченка. Окремi ракурси теми «Т. Шевченко i 
Т. Зiнькiвський» уже ставали об’єктом дослiдницької уваги 
[див.: 7, с. 91–92], але в семантичному полi вказаної теми ще 
далеко не все осмислено й проаналiзовано хоча б тому, що 
досi не вся науково- творча спадщина Т. Зiнькiвського доступ-
на широкому науковому загалу. I з публiкацiєю кожної но-
вої її «порцiї» поширюються й поглиблюються дослiдницькi 
можливостi.
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Публiкацiя листiв Т. Зiнькiвського, яких залишилося порiв-
няно небагато (С. Кiраль пише, що «збереглося понад 150 лис-
тiв» [4, с. 52]), поповнює джерельну базу, розширює можливос-
тi дослiджень, у тому числi й шевченкiвської теми в доробку 
письменника-мислителя. Безсумнiвно, основу епiстолярної 
спадщини Т. Зiнькiвського становить його листування з Бо-
рисом Грiнченком [1], важливих штрихiв до осмислення 
творчостi й особи додають листи до Михайла Комарова [2], 
Василя Кравченка, Олександра Кониського, Василя Лукича й 
дружи ни – Галини Сервичкiвської [6]. Можна не сумнiватися в 
тому, що Т. Зiнькiвський написав значно бiльше листiв, але да-
леко не всi збереглися, а щось, можливо, iз часом буде виявлено 
в рiзних архiвах.

Шевченкiвська тема в епiстолярiї Т. Зiнькiвського є доволi 
помiтною, i в нiй можна умовно означити кiлька семантичних 
зрiзiв. Першим з них слiд назвати той, що проектується безпо-
середньо на особу самого Т. Зiнькiвського, на те, як на молодо-
го подвижника мiг вплинути Шевченко, його слово. С. Кiраль 
зауважує, що Т. Зiнькiвський був «схильним до романтичних 
перебiльшень», а це позначалося й на його листах [4, с. 53]. 
Можна припустити, що факт народження в рiк Шевченкової 
смертi якимось чином вплинув на становлення особистостi 
Т. Зiнькiвського. Цiлком iмовiрно, що вiн мiг уважати себе 
одним з духовних нащадкiв, Шевченкових спадкоємцiв, а на 
хвилi романтичної емоцiйностi – i духовним сином Кобзаря. 
Тараса Григоровича в листi до В. Лукича Зiнькiвський iменує 
Батьком: «Задля числа “Зорi”, що має бути присвячена пам’ятi 
нашого Батька, ось що можу написати <...> Вiн передав мому 
друговi звiстку дрiбненьку, що стосується до нашого Бать-
ка» [6, с. 73]. Дехто iз сучасникiв Т. Зiнькiвського, наприклад, 
старший за нього Данило Мордовець, так i сприймав його як 
духов ного Шевченкового нащадка. У листi до Б. Грiнченка, 
вiдгукуючись на звiстку про смерть Т. Зiнькiвського, Д. Мордо-
вець писав: «Не помилюсь, коли скажу, що тут, у “московськiй 
Пальмiрi” [Петербурзi. – В. П.], покiйничок був апостолом 
молодої “заплаканої матерi” – вiн i на роковинах батька Тара-
са над усiми голос подавав i палким словом ворушив заснулi 
серця українцiв. Коло його, мов бджоли коло матки, тулились 
молодi хлоп’ята нашi» [1, с. 333]. 
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Є всi пiдстави говорити про шевченкiвськi максималiзм 
i безкомпромiснiсть Т. Зiнькiвського передовсiм у питаннях 
нацiональних i моральних, захисту прав свого народу й конкрет-
ної людини, концептуальної вiдповiдальностi свiдомих грома-
дян, iнтелiгенцiї за долю «найменшого брата». Свою основну 
шевченкознавчу працю «Тарас Шевченко у свiтлi європейської 
критики» (до речi, саме її мав на увазi Д. Мордовець, коли писав, 
що молодий автор «над усiма голос подавав») Т. Зiнькiвський 
закiнчує дуже гострою реплiкою з виразними шевченкiвськими 
ремiнiсценцiями: «Втiшаючись добрим i щирим словом спiв-
чуття вiд стороннiх людей, вповаючи на великi духовнi сили 
нашого народу, нам, дiтям свого народу, тим менш треба руки 
покладати й спати. Українська iнтелiгенцiя – се її iсторичний 
неспокутуючий грiх i злочинство – завжди була дбателька задля 
“отечества чужого”, завжди зрiкалась своєї батькiвщини, завжди 
паскудила славу свого народу. Здається, нiякий в свiтi народ не 
має поганiших i ледащiших дiтей в iнтелiгенцiї, як український. 
А се вiд недостачi поперед усього нацiональної свiдомостi. Щоб 
вона прийшла, та свiдомiсть, – то треба вчитись тому, що треба 
поперед усього кожнiй людинi – нам треба вчитись, дiзнаватись 
про те, “чия правда, чия кривда i чиї ми дiти”, нам треба зна-
ти свою iсторiю, знати “що ми? Чиї сини, яких батькiв, ким, 
за що закутi?”, нам треба вчитись рiдної мови, бо ми на сором 
нам великий, усi мови знаємо – чи пак росiйську, котра i є для 
нас “усi” – а своєї “дасть Бiг!”. Може, нам нема з чого вчитись? 
Може, українська народна поезiя убога,  убогiша вiд убогої пое-
зiї наших пiвнiчних добродiїв? Може, українська письменна 
лiтература не звернула уваги на те, що у сусiд слов’ян, але й всiєї 
Європи, може, врештi, не ми маємо окрасу слов’янства, гордощi 
й найдорожчий скарб наш, батька Тараса?.. Коли б ще так, то й 
казати було б що, так нi ж i нi! I сором нам, поганi ми дiти Украї-
ни, а через те не можемо бути й путящими людьми. Щоб бути 
дiтьми, гiдними пам’ятi батька Тараса, нам треба пильно i ба-
гацько працювати попереду над самим собою – щоб вiдшукати 
загубленi моральнi зв’язки нашi з нашим народом, випрацює-
мо їх, – тодi знатимемо, що нам робити i кудою iти» [3, с. 21]. 
Цiлком певно, що така позицiя Т. Зiнькiвського, внутрiшньо ним 
осмислена й вистраждана, ґрунтувалася i на власних спостере-
женнях навколишнього буття українцiв, зокрема iнтелiгенцiї, 
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i на досвiдi авторитетних сучасникiв, передовсiм – небайдужих 
до Шевченкового слова й до України, з якими доля зводила мо-
лодого мислителя (Л. Смоленський, М. Комаров, О. Кониський, 
Б. Грiнченко, київськi старогромадiвцi та iн.). При цьому варто 
зазначити, що позицiя Т. Зiнькiвського щодо дiй на вiдродження 
України вiдзначається конкретною, дiяльною прагматичнiстю й 
видимою радикальнiстю слiв i дiй порiвняно з позицiями бага-
тьох його сучасникiв [9, с. 16–18].

Iнший семантичний зрiз, який можна умовно виокремити 
в листах Т. Зiнькiвського, – увага до Шевченка, причому таку 
увагу доцiльно назвати не тiльки шанувальною, а й пiєтетною 
(у сенсi не молитовного замилування, а дiєвої прагмати-
ки). Генезу такого ставлення Т. Зiнькiвського до Т. Шевчен-
ка вельми влучно означив дослiдник: «Пiд впливом лекцiй 
Л. Смоленського з iсторiї України Зiнькiвський по-новому, 
тепер уже глибинно усвiдомлено, читає твори Т. Шевченка, 
П. Кулiша, I. Котляревського, галицьку перiодику, осмислює 
контакти з київськими громадiвцями й цiлковито приймається 
нацiональною iдеєю [пiдкреслення авт. – В. П.]» [1, с. 18]. 

За листами здається, що кожен епiзод життя, якимось чином 
пов’язаний iз Шевченком, викликає в Зiнькiвського особливi 
почуття. Скажiмо, у листi до дружини вiд 20.02.1887 року, 
сповiщаючи про петербурзькi гастролi трупи Кропивниць-
кого, вiн пiдкреслює: «Далi Кропивницький виступав з вели-
ким успiхом яко читець: двiчi читав “Чернеця” Шевченка» [6, 
с. 53]. Наприкiнцi того самого року в iншому листi до дружини 
повiдомляє враження вiд вистави «Назар Стодоля» i з гумо-
ром проектує розповiдь на своє життя: «Тут тепер грає Кро-
пивницький. Фурор незвичайний. Заньковецька божествен-
на. Перва п’єса була “Назар Стодоля”. Галю Сотникiвну грала 
Заньковецька. Ся Галя менi нагадувала мою [тобто дружину Га-
лину Сервичкiвську. – В. П.]. Навiть голосок у Заньков[ецької] 
похожий до твого. Я за те спершу полюбив Заньковецьку. Ти 
тiльки не ревнуй!» [1, с. 20]. Натрапивши на чеський жур-
нал з портретом Шевченка, Зiнькiвський закуповує чимало 
примiрникiв i розсилає знайомим. «Посилаю Вам “Нumoričke 
listy” з поличчям Тарасовим, – пише вiн М. Комарову. – Ми тут 
виписали їх чимало. Редакцiя надрюкувала сього числа бiльш, 
нiж звичайно, сподiваючись, що українцi зайве розберуть» [2, 
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с. 62]. Iншi емоцiї викликає в Зiнькiвського неувага (чи недо-
статня, на його погляд, увага) до всього, що стосується Шев-
ченка. Тому ж М. Комарову вiн не без сарказму повiдомляє з 
Петербурга 6.03.1890 року: «У нас тут вiдбулись роковини 
Ш[евченка] (в приватнiй хатi, як i торiк). Заходжувались були 
старi урядити прилюдно, але хiба такi, як Мордовець та Ko, мо-
жуть що-небудь зробити? Нiчого i не вийшло (хоч дозвiл би 
був)» [2, с. 62]. I зовсiм з обуренням пише Зiнькiвський у листi 
до В. Лукича вiд 15.02.1891 року про бiдування Шевченкових 
родичiв: «Я хочу сказати про бiдування скiлькорiчне Шевчен-
кової родини, наслiдникiв його майна i лiтературної спадщи-
ни» [6, с. 74–75]. Далi гнiвно зауважує на тому, що «наслiдники 
спадщини» Шевченка практично нiчого не мають вiд числен-
них видань творiв Тараса Григоровича i що вiдвертi вороги 
українського вiдродження, усiлякi шовiнiсти й чорносотенцi 
використовують факти бiдування Шевченкових родичiв за-
для дискредитацiї української справи: «Як смiли до того до-
пустити се тi, хто керує i розпорядж[ається] виданням творiв 
Шевченкових? <...> Яку вiдповiдь вони дадуть перед судом 
громадським i її сумлiнням, що ми, українцi, дожили до того, 
що “Киевлянин” i “Новое время” оголосили збiр грошей через 
свої редакцiї на пiдмогу “бедствующей семье Шевченко”? Такi 
поголоски шарпали кожне українське серце» [6, с. 75].

За листами Т. Зiнькiвського можна дiйти висновку, що вiн 
дуже добре був обiзнаний з бiографiєю i творчiстю Т. Шевчен-
ка, намагався уважно вiдстежувати матерiали, якi стосувалися 
українського генiя, причому не тiльки на теренах Росiйської 
iмперiї. Отже, мовиться про шевченкознавчу компетентнiсть 
Зiнькiвського, розумiння ним ролi Шевченка в українському та 
європейському лiтературному контекстi.

У 80-х роках ХIХ ст. найґрунтовнiшою працею про життя 
i творчiсть Шевченка була книга Михайла Чалого «Жизнь и 
произведения Тараса Шевченка (свод материалов для его био-
графии)» (1882). Саме її, цiлком певно, брав Зiнькiвський за 
основу для власних «шевченкiвських» суджень бiографiчного 
плану, розумiв неабияку важливiсть кожної iнформацiйної де-
талi, тим паче – якогось вiдкриття. У згаданому листi до В. Лу-
кича Зiнькiвський сповiщав про цiкавий епiзод  Шевченкового 
буття на засланнi. Цей фрагмент листа цiкавий i як можливий  
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штрих до характеристики самого Трохима Аврамовича, його 
ставлення до Шевченка й шевченкознавства: «Задля числа 
“Зорi”, що має бути присвячено пам’ятi нашого Батька, ось 
що можу написати: “В зиму 89–90 року один з моїх друзiв 
здибався на залiзницi з колишнiм (здається) комендантом 
форту Олександрiйського, що лежить на схiдно-пiвнiчному 
березi Каспiйського моря. Вiн передав мому друговi звiстку 
дрiбненьку, що стосується до нашого Батька. Як не дрiбна ся 
звiстка, адже я її подати уважаю потрiбним до громадського 
вiдому. Як пам’ятаю, у Чалого нема звiстки про побут Шевченкiв 
в ф. Олександрiвськiм, отже ком[ендант] сього форту передав, 
що там i досi є невеличкий скверик (садок), що його жителi зо-
вуть “садок Шевченкiв”. Зовуть же так за того, що тут пробув-
ши (коли, не сказано), Шевченко насадив своїми руками сього 
садка <…>, i на пошанiвку жительцi його й прозвали йменням 
Шевченковим» [6, с. 73–74]. Далi оповiдається про те, що Шев-
ченко навiть чорнозему наносив на пiщану дiлянку, аби тiльки 
садок прижився. Зiнькiвський також стверджує правдивiсть 
цiєї iсторiї, оскiльки згодом читав про неї «в якiйсь часописi».

Доволi досконало знав Т. Зiнькiвський i Шевченкову твор-
чiсть. Вiн не вдавався спецiально до аналiзу тих чи iнших пое-
зiй Тараса Григоровича, але в рядi листiв до Бориса Грiнченка, 
аналiзуючи твори останнього, проводив типологiчнi паралелi 
з вiршами Кобзаря, коректно вказуючи на ознаки наслiдуван-
ня Грiнченком Шевченкової тематики, iнтонацiй чи форм. 
«Ты интерисуешься моим мнением касательно твоих стихо-
творений? – пише Зiнькiвський Грiнченковi в одному з перших 
листiв. – Я думаю или надеюсь, что это первые опыты, и ты 
на них не остановишься, и если разовьется у тебя творческая 
сила, ты должен, как-то говорят, проложить новые пути в ли-
тературе»  [1, с. 37]. А зовсiм скоро на настiйнiше Грiнченкове 
прохання Зiнькiвський конкретнiше висловлюється «на тему» 
наслiдування: «Не маю при собi твоїх “Пiсень” [збiрки “Пiснi 
Василя Чайченка”. – В. П.], то ж, на жаль, не можу вволити 
твою волю щодо докладного й подрiбного вичислення “подра-
жательности”, тiльки й можу те сказати, що далеко не всi вони 
слiдкують Тарасову музу: здебiльша ж частина, як замiтило i 
“Дiло”, вiють духом i складом народної пiснi, що, розумiється, 
не в мiнус має стати, але противно» [1, с. 39–40].

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



101

Листи Т. Зiнькiвського яскраво демонструють його глибин-
ну обiзнанiсть з античною, захiдноєвропейською, росiйською 
лiтературою – у їх контекстi вiн прагнув осмислювати лiтера-
туру українську. Дуже показовий у цьому сенсi його лист до 
Б. Грiнченка вiд 7.10.1887 року з Петербурга: «Вже пiсля того, 
як я їздив до тебе i чув дещо читаного тобою, я сказав собi, 
що не суб’єктивна лiрика настояща суть твоєї кебети, а епос, 
взагалi об’єктивна поезiя. Та поема з iтальянської iсторiї, ана-
креонтична штучка, здається, “Купання”, подiбне, найбiльш 
менi подобалось i не як-небудь, а так, як тiльки можно. “Новi 
пiснi” [збiрка Грiнченка. – В. П.] тiльки дали новi докази на се 
<…> Кат тебе зна, де ти навчився, де схопив ту просту i вкупi 
з тим велебну поезiю, якою дише одна в свiтi стара Геллада i 
схопити її пахощi є вже слава поетовi нашого часу <…> Нага-
даю тобi “Переклад сербських пiсень”. Покажу ще тобi на деякi 
хиби, котрi мимоволi насуваються при читаннi останнiх казок: 
початок “Снiгурки”, я не кажу по змiсту (се iнше дiло), але по 
манерi дуже менi нагадав початок “Наймички” [пое ми Шевчен-
ка. – В. П.]» [1, с. 75]. Обiзнанiсть Зiнькiвського з творчiстю 
Шевченка є ще очевиднiшою в його листовному дiалозi з мов-
них питань, але про це йтиметься нижче.

Епiстоли Зiнькiвсього початку 1889 року ряснiють iнфор-
мацiєю про його, як виявилося, найвартiснiшу шевченкознавчу 
студiю «Тарас Шевченко в свiтлi європейської критики». Оче-
видно, що й для самого автора ця розвiдка була вельми важли-
вою, як i резонанс, який вона викликала серед української й не 
тiльки української громади. У цiй працi, власне, – квiнтесенцiя 
бачення Шевченка Зiнькiвським. «На роковини Ш[евченка] 
я взявся скомпонувати рефератик. “Шевч[енко] в свiтлi 
 євро пейської критики”, – сповiщає Зiнькiвський Грiнченковi. – 
Знаєш, що Ш[евченка] нiмецька критика трактує як свiтового 
генiя, котрих на пальцях перелiчити, буквально» [1, с. 143]. 
Майже тими самими словами пише Зiнькiвський В. Кравчен-
ку, хiба тiльки додає про обставини, за яких вiн «у Береншта-
ма прочитав маленьку лекцiю», причому читав «без зошита», 
а «народу було дуже багато» [6, с. 71].

У цитованому листi до Б. Грiнченка Т. Зiнькiвський розкри-
ває методику своєї працi при написанi розвiдки («Я обмежу-
юсь в своїй роботi тiльки нiмцями Обрiстом i Franzos’om, 
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i Kaверау, французом Дюраном, поляками Равитою i Баттаглiо, 
i скiлькома слiвцями (на що тiльки ми здобулись у їх) рос[iян] 
Добролюбова, Пипiна i Бєлiнс[ького]» [1, с. 143]), а також з 
певним подивом iнформує, що навiть у Публiчнiй бiблiотецi 
Петербурга потрiбнi йому книги європейських авторiв, зокре-
ма «чехiв та iнших слов’ян», або вiдсутнi, або не видаються з 
якихось причин. З листiв зрозумiло, що автор немалою мiрою 
подивований або й приємно вражений високими оцiнками, 
якими європейськi дослiдники надiляють Шевченка. У тако-
му контекстi певним дисонансом постають «шевченкiвськi» 
судження росiйських критикiв, передовсiм Бєлiнського з 
його виразним шовiнiстичним дискурсом. У своїй розвiдцi 
Зiнькiвський аналiтично й гостро коментує таку ситуацiю [3, 
с. 7], а в iншому листi детальнiше пояснює Б. Грiнченку: «В сво-
єму рефератi, кажучи про падлюшну “критику” Бiлинського 
[Бєлiнського. – В. П.], я мусив пояснити такий прояв загаль-
ним станом росiйської лiтератури i сказав скiлько слiв про 
Пушкiна» [1, с. 144]. На переконання Зiнькiвського, тогочасна 
росiйська лiтература, у тому числi й муза Пушкiна, перебувала 
в полонi iмперських настроїв, далеких вiд справжнього народо-
любства. Зiнькiвський витримував свою принципову лiнiю в 
цьому питаннi: «Я теж скiлька слiв сказав – показав, що вiн 
[Пушкiн. – В. П.] був такий же народолюбець, як i Карамзiн, 
нагадав про його iдеалiзацiю крiпацтва <…>, його оду “Из Пин-
демонти”» [1, с. 144].

Абсолютна бiльшiсть листiв Т. Зiнькiвського вельми змiс-
товна й цiкава, несе дух часу, у них вiдчутно безсумнiвну 
ерудованiсть молодого чоловiка, логiку й аргументованiсть су-
джень, його виняткову небайдужiсть до описуваного, щирий 
україн ський патрiотизм, явлений i через осмислення творчостi 
й постатi Шевченка.

Ще один цiкавий зрiз Шевченкової семантики в листах 
Зiнькiвського знаходимо в площинi мовного питання. Мово-
знавчi зацiкавлення й компетентнiсть молодого вченого були 
дуже серйозними, i, певно, коли б не рання смерть, українська 
наука мала б у особi Т. Зiнькiвського авторитетного мово-
знавця. Ця сфера його дiяльностi вже знайшла ґрунтовне 
висвiтлення в розвiдках С. Кiраля [5, с. 255–272], бердянської 
дослiдницi Г. Школи та iнших, тому тут означимо тiльки той 
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ракурс проблеми, де фiгурує Т. Шевченко. У цьому разi треба 
вести мову не лише про Т. Зiнькiвського, але й про Б. Грiнченка, 
бо саме в їхньому епiстолярному дiалозi обговорювалася низка 
предовсiм лексикографiчних питань: семантики слiв, правиль-
ного слововживання, доречностi церковнослов’янiзмiв тощо. 
I в цьому дiалозi «на тему» мови незрiдка саме Шевченковi 
художнi тексти слугували орiєнтиром чи прикладом [1, с. 53, 
54, 113, 115, 120, 122 та iн.]. Так, Зiнькiвський пише Грiнченковi: 
«Переклади твої з Гейне досить добрi, а тому варто, щоб ти i 
далi не кидав роботи над ним. Чи українське се слово “топо-
рище”? У Шевч[енка], можно догадуватись, воно зветься “обу-
хом”» [1, с. 133]. Далi цитуються вiдомi Шевченковi рядки – 
«Громадою обух сталить», на що Грiнченко аргументовано 
заперечує Зiнькiвському [1, с. 134]. Загалом кажучи, оце «мов-
не» питання слiд справдi розглядати «дiалогiчно», бо обидва 
вони, Зiнькiвський i Грiнченко, взаємодоповнювали один од-
ного в аналiзованiй площинi, часом були де в чому неправими, 
як-от Грiнченко, пишучи Зiнькiвському, що «Тарас добре-таки 
погрiшив у останнiх творах перед укр[аїнською] мовою», над-
то часто вживаючи церковнослов’янiзми в поезiях [1, с. 54]. 
Тут Грiнченко не зважив на стилiстичну й етико-естетичну 
мотивацiю таких Шевченкових слововживань. Назагал же 
обидва дискутанти квалiфiковано розбиралися в рiзних аспек-
тах мовного простору, залишили в ньому, особливо Грiнченко, 
глибокий слiд. Зок рема, останнiй писав Зiнькiвському 
17.11.1888 року: «Котляревський, Гулак, Гребiнка, Квiтка, Шев-
ченко, Кулiш, Мирний писали мовою, заснованою на лежнях 
лiвобережної мови, i цi засновини i досi панують i будуть пану-
вати в нашiй лiтературi, iнакше не може бути» [1, с. 114]. Оцi 
ж уживання Шевченкових рядкiв як iлюстративного матерiалу 
для з’ясування правописних норм додатково свiдчать i про 
глибоку обiзнанiсть двох талановитих приятелiв зi спадщиною 
Шевченка. У цьому лiнгвiстично-iнтелектуальному дiалозi 
Т. Зiнькiвський стояв урiвень з Б. Грiнченком.

Ще один шевченкiвський семантичний зрiз у листах Зiнь-
кiвського – клопотання щодо видавничих проектiв Шевчен-
кових творiв. Цей аспект має рiзнi змiстовi нюанси: як опти-
мальнiше видавати твори Тараса Григоровича; чи зважати на 
можливого їхнього адресата; якi неподобства чиняться в такiй 
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важливiй справi тощо. Означена тема теж порушується в 
листуваннi Зiнькiвського та Грiнченка. Очевидно, що й у цьому 
питаннi вони були однодумцями. Обидва розумiли важливiсть 
видань Шевченкових творiв, тому клопоталися i якiстю ви-
дань, i їхньою цiною, i накладами. «“Кобзаря” я бачив, – пише 
Зiнькiвський Грiнченковi, – те ж саме, що i в виданнi року 1884. 
Вiршi в один стовпець – може, через те й дорожче – бiльше 
паперу <…> Бер[енштам] хоче тепер видати iлюстрованого 
“Кобзаря” всього i дешево» [1, с. 145]. Обидва клопоталися 
передовсiм цiновою доступнiстю видань «Кобзаря» та iнших 
Шевченкових творiв для найширших верств народу. «Що 
“Кобзар” дорогий, будучи такий виданий, як є, нема що й ка-
зати, – читаємо в iншому листi Зiнькiвського. – Надруковано 
10.000 [примiрникiв] i видано се за 5.000 карбов[анцiв]. Певна 
рiч, якби пани видавцi самi друкували та потiм вiддавали на 
комiсiю, то можна було б таке видання i по 50 коп. вiддавати, 
бо нема що казати» [1, с. 149]. Немало претензiй виставляло-
ся в листах видавцям Шевченкових творiв, зокрема й за цiну, 
за втаємниченiсть з авторськими правами на твори Шевчен-
ка (певно, тут малося на увазi їх порушення). «Мають рацiю 
смiятися з нас i глузувати вороги нашi, – пише Зiнькiвський до 
Михайла Комарова. – А якби вони ще знали добре, що дiється 
чи що дiялось з правом видання “Кобзаря”, i зауважили, як вiн 
видається i куди тi грошi йдуть..!» [2, с. 63–64].

Зiнькiвський i Грiнченко сходилися на думцi про доцiльнiсть 
«видавати Шевченка метеликами», тобто невеличкими кни-
жечками за невисокою цiною. Бiльше того, обговорювали 
навiть методику укладання «книжок для народу», зважаючи на 
малоосвiченiсть багатьох людей або на їхнiй вiк. Пропонували 
так компонувати книжки, щоб у них було цiкаве й доступне i 
малечi (казки тощо), i дорослим. «Бо ж народ дiлить всi книж-
ки, – пише Грiнченко Зiнькiвському, – на два оддiли: 1) казки 
i 2) правду <…> До другого ж [тобто, “правдивого” вiддiлу. – 
В. П.] лiчить вiн поетичнi твори, котрi вiн вважає за правду 
(багато Шевченкових, деякi Левицького i iншi), “божественнi” 
книжки, науковi, котрим вiн йме вiри» [1, с. 168–169]. Отже, 
Шевченковi твори народом сприймалися правдивими, тож 
Зiнькiвський i Грiнченко пропагували якнайширший їх видрук 
i переважно за доступною загаловi цiною.
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Кiлькаразово в листах Зiнькiвського порушується питан-
ня про видрук його розвiдки «Тарас Шевченко в свiтлi євро-
пейської критики»: «Менi дуже шкода буде, коли реферат про 
Ш[евченка] погине» [1, с. 179]. Цiєю публiкацiєю, очевидно, 
вiн дуже дорожив, згадуючи в кiлькох листах. Вона i справдi 
стала помiтним явищем шевченкознавства кiнця ХIХ ст., не 
втративши своєї iсторико-лiтературної цiнностi й донинi.

Усвiдомлюючи, як обнадiйливо й плiдно починав свою 
дiяльнiсть Т. Зiнькiвський, у тому числi в шевченкознавствi, 
можна тiльки глибоко шкодувати з тiєї короткочасностi життя, 
яку вiдвела цьому талановитому й патрiотичному чоловiковi 
доля. За своїм потенцiалом вiн мiг зробити незрiвнянно бiльше. 
Але й зроблене Зiнькiвським викликає правдиву повагу.
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Вiра Просалова 
(Донецьк)

ПРОГНОСТИЧНI ВIЗIЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 ТА ЄВГЕНА МАЛАНЮКА

Поети ж – не що iнше, 
як тлумачi волi богiв, 

одержимi кожний тим богом, 
який ним оволодiває.

Платон 

Здатнiсть письменникiв передбачати подiї була помiчена 
ще Платоном i тлумачилася як вияв «одержимостi», 
«неусвiдомленого натхнення», проте особливiсть цього дару 
й до сьогоднi лишається недостатньо проясненою – мабуть, 
тому, що природа задля самозбереження надiйно оберiгає свої 
таємницi вiд бездумного людського втручання. 

Пророчi вiзiї Т. Шевченка вже давно привернули увагу 
лiтературознавцiв дiаспори та вiтчизняних учених: П. Зай-
цева, О. Прiцака, I. Дзюби, Є. Сверстюка, Г. Клочека, Т. Мей-
зерської, Н. Бiлоцеркiвець та багатьох iнших. О. Прiцак нази-
вав поета «Єремiєю України», а його цикл «Три лiта» вважав 
«об’явленням» [12, с. 33]. I. Дзюба наголошував, що Т. Шевчен-
ко «молив Бога дати йому Слово праведне i чудотворне, осяяне 
розумом святим, щоб, народившись i освятившись на Українi, 
воно стало для свiту “кадилом iстини”, “Божиїм кадилом”» 
[2, с. 260]. 

Меншою мiрою, нiж у поезiї Т. Шевченка, дослiджено 
вiзiйний дискурс у творчостi Є. Маланюка, що пояснюєть-
ся багаторiчною iзоляцiєю лiтератури української дiаспори 
та цькуванням цього поета-емiгранта офiцiйним радянським 
лiтературознавством. Це й призвело до повернення його дороб-
ку в Україну лише в пострадянський перiод. М. Крупач, зокре-
ма, акцентував пророче вiзiонерство поета, обранi ним «функцiї 
пророка, апостола» [5, с. 83]. О. Слоньовська пiдкреслювала 
значення його афоризму про поета-вождя, який, на її думку, 
«розгортався у цiлу поетичну парадигму, оскiльки на той час 
не було реальної Української держави, то й не було реаль-
но на її теренах того полiтичного вождя, який би мав нести 
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вiдповiдальнiсть за державотворення, але оскiльки вiдсутнiсть 
реальної держави не означає вiдсутностi цiєї держави в астралi, 
то її провiдниками (вождями) можуть стати лише митцi – тi, 
хто з причини Божого дару й обраностi якраз i мають доступ 
до астралу й реальну можливiсть черпати з “небесного архiву” i 
оприявнювати майбутнє свого народу» [13, с. 472]. Дослiдниця 
пояснює точнiсть поетових передбачень тим, що вiн черпав їх 
з колективного пiдсвiдомого. Проте глибокого аналiзу цього 
аспекту, пов’язаного з особливостями художнього вiзiонерства, 
профетизму, ще не здiйснено.

У статтi зiставимо вiзiйний свiт Т. Шевченка та Є. Мала-
нюка. Пiдставами для цього є актуалiзацiя обома авторами 
(якi, хоч i жили в рiзнi епохи, мусили в умовах бездержавностi 
розв’язувати аналогiчнi завдання) образу бiблiйного проро-
ка, артикуляцiя подiбних образiв, iдей, художнє осмислення 
поетом-емiгрантом проблеми «Шевченко-пророк» як визна-
чальної в життi нацiї. Завдання полягає у з’ясуваннi суспiльно- 
полiтичної детермiнованостi такої iпостасi митця, як про-
рок, виявленнi впливу профетичних iнтенцiй Т. Шевченка 
на Є. Маланюка. Спостереження обмежуються окресленням 
найбiльш характерних ознак, тому не можуть претендувати нi 
на всеохопнiсть, нi на вичерпнiсть.

В умовах суспiльних катаклiзмiв, коли загострюються соцi-
альнi й нацiональнi протирiччя, коли авторитет лiтератури рiз-
ко знижується, зростають спроби творення нових «пророкiв», 
покликаних пiдняти її статус, надати бiльшої значущостi 
арти кульованим iдеям. У мотивi очiкування пророка виявля-
ється глибокий соцiальний пiдтекст, суть якого зводиться до 
необхiдностi рiшучих змiн у суспiльствi. На основi зiставлення 
укра їнської та польської емiграцiї О. Тарнавський виявив спiльну 
закономiрнiсть: «Програш у вiдомому польському листопадо-
вому зривi 1830 року не знищив польських незалежницьких ас-
пiрацiй, як i не знищила українських державних аспiрацiй по-
разка в 1920 роцi» [14, с. 281]. Як польськi поети (А. Мiцкевич, 
Ю. Словацький, З. Красiнський) мусили стати провiдниками 
нацiонального життя, так українськi (Т. Шевченко, П. Кулiш, 
Є. Маланюк, О. Ольжич, Ю. Липа та багато iнших) – провид-
цями своєї суверенної держави. Детермiнованiсть позаестетич-
ними чинниками такої функцiї митця, як пророк, бiльш нiж  
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очевидна й була афористично висловлена Є. Маланюком: «Як 
в нацiї вождя нема, тодi вождi її – поети…» [9, с. 193].

Усвiдомлення загрози, що нависла над поневоленою нацiєю, 
вiдповiдальнiсть за її долю змушувала як Т. Шевченка, так i 
Є. Маланюка шукати пiдтримки у «вищих iнстанцiй», тлума-
чити волю Всевишнього, щоб переконати своїх сучасникiв у 
необхiдностi опору ворогам, якi забули Слово Боже, втратили 
людську подобу. Компенсацiєю «окраденої» волi мали стати 
пророц тва як «проекцiї зi сфери неусвiдомленого» [3, с. 174], 
як вияв потенцiйно можливого й довгоочiкуваного. 

Накликання поетами Божої кари на вiдступникiв передава-
ло, з одного боку, силу народного гнiву, а з другого – неминучiсть 
i справедливiсть вiдплати: воздасться «злодiям за злая» 
(у Т. Шевченка); «За набої в стiнах Софiї, / За криваву скруту 
Крут, – / Хай московське серце Росiї / Половецькi пси розде-
руть» [9, с. 724] – у Є. Маланюка. Найважливiшими в пророц-
твах виявлялися такi аспекти, як пояснення справедливостi 
Божої кари за духовне вiдступництво й моральне калiцтво, на-
кликання її на кривдникiв, очiкування бажаного чуда, що має 
статися завдяки пiдтримцi провiденцiальних сил:

...Словеса
Твої, о Господи, такiї.
Розкинь же їх, Твої святиє,
По всiй землi. I чудесам 
Твоїм увiрують на свiтi
Твої малi убогi дiти! [15, с. 306].

Мотиви Божої ласки й гнiву виявлялися в Т. Шевченка 
взаємо зумовленими: страдники, отi «малi убогi дiти», дiстануть 
колись винагороду за муки, а на тих, хто наклав на них кайдани, 
чекає справедливе покарання. У «Подражанiї 11 псалму» поет 
наголошував, що нiмi раби не просто потребують Божого за-
хисту, про що йшлося в текстi оригiнального псалма, а насампе-
ред Божого дарунку – вiльного Слова як запоруки виживання 
й збереження їхньої нацiональної iдентичностi («Возвеличу / 
Малих отих рабiв нiмих! / Я на сторожi коло їх / Поставлю сло-
во» [15, с. 306]). Актуалiзуючи старозавiтне порiвняння влад-
ного Божого слова зi срiблом, очищеним у горнi, поет вiдтворює 
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звертання пророка до Господа з проханням поширити святi сло-
ва по всiй землi (подiбного звернення немає в першоджерелi, 
що будується у формi молитви праведника, який застерiгає 
вiд надмiрної довiри до лицемiрiв). Лише поширення Божих 
законiв як вияву вищої справедливостi, на думку Т. Шевчен-
ка, переконає людей у могутностi Всевишнього. Майбутнє 
Украї ни бачилося поетовi, як зазначає Д. Наливайко, «у свiтлi 
вiзiонерства i профетизму як повернення волi та вiдродження 
справедливостi щодо покривдженої країни, справедливостi в 
найширшому значеннi – як “Божої правди”» [11, с. 19].

Т. Шевченко уподiбнювався до бiблiйних пророкiв Iсаї, Осiї, 
Iєзекiїля, картаючи за «безчестiє, i зраду, i криводушiє», виявля-
ючи весь ментально-емоцiйний дiапазон свого єства. Бiблiйнi 
пророки, як вiдомо, з’являлися в критичнi моменти iсторiї 
Iзраїля, щоб провiстити Божу волю. Iмiтуючи, наприклад, ви-
словлювання Осiї, який жив у Iзраїльському царствi приблиз-
но у VIII ст. до н. е. i передбачав його загибель вiд внутрiшнiх 
чвар i зовнiшнiх ворогiв, поет проектував бiблiйну ситуацiю 
на тогочасну дiйснiсть, щоб привернути увагу сучасникiв до 
нацiональних i соцiальних проблем:

А ти пишалася колись
В добрi i розкошi! Вкраїно!
Мiй любий краю неповинний!
За що тебе Господь кара,
Карає тяжко? За Богдана,
Та за скаженого Петра,
Та за панiв отих поганих… [15, с. 332].

Поет пояснював уярмлений стан України покаранням її за 
грiхи, за те, що не розпiзнала посланого Богом пророка, який 
мав «свою любов благовiстить, святую правду возвiстить», про-
те люди лишилися глухими до слiв провiсника, закидавши його 
камiнням (вiрш «Пророк»). Цим пояснюється необхiднiсть по-
карання, бо лише таким чином можна вiдкрити очi «незрячим». 
Т. Мейзерська наголошує на амбiвалентностi авторського тлу-
мачення спокути: «Тут виразно простежується, з одного боку, 
гнiв на несправедливiсть випробувань, недоречнiсть покаран-
ня, а з другого – усвiдомлення, що тiльки такий шлях навертає 
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людську душу на спасiння» [10, с. 88]. Вiра в те, що кривдникiв 
українського народу скрiзь знайде «правда-мста», надавала по-
етовим прогнозам оптимiстичного звучання.

Є. Маланюк постiйно звертався до Шевченка, намагав-
ся зрозумiти його значення в життi нацiї, збагнути, ким поет 
був для українцiв. Усвiдомлюючи складнiсть цього завдан-
ня – окреслити феномен генiального поета, який зi змiною 
суспiльно- полiтичної ситуацiї в країнi набував iншого статусу, – 
автор прагнув завдяки спростуванню шаблонiв знайти ключ 
до розумiння його сутi: «Не поет – бо це ж до болю мало, / Не 
трибун – бо це лиш рупор мас, / I вже менш за все – “Кобзар 
Тарас”. / Вiн, ким зайнялось i запалало» [9, с. 68]. Вiдкидаючи 
шаблоновi, однобiчнi, зужитi оцiнки (типу Кобзар, трибун), 
поет вiдчуває складнiсть однозначного визначення як неповно-
го й невiдповiдного для цiєї постатi, акцентує на нескореностi, 
непохитностi Шевченка та водночас на силi його гнiву, 
порiвнюючи з Ґонтою, який мститься за «довгу нiч образ», iз 
прозрiлим рабом, який нарештi усвiдомив своє ганебне стано-
вище й нiколи з ним не змириться.

Є. Маланюк вiдчув у особi Шевченка «повноту повноцiнної, 
не скалiченої української людини, що цiле життя благала у Бога 
одного – “А дай жити, серцем жити i людей любити”, ц. т. жити 
повно, повним життям цiлковито вiльної людини у цiлковито 
повнiм органiзмi вiльної нацiї» [6, с. 251]. Сувереннiсть його 
особистостi, мрiя про життя у вiльному суспiльствi («без холо-
па i без пана») вiдповiдали його власним поривам i бажанням.

Є. Маланюк (звичайно, не без впливу Т. Шевченка) теж 
одягав мантiю бiблiйного пророка, покликаного попереджа-
ти, картати, бути бичем Божим, щоб, як сам зiзнавався, «ба-
саманувати душi» [9, с. 138]. Вiн уподiбнювався i до Iєзекiїля, 
який чинив суд над розпусними Єрусалимом та Самарiєю, i 
до Єремiї, який оплакував руїни Єрусалима. Поет передба-
чав i накликав Божу кару на вiдступникiв, висловлювався при 
цьому досить ясно, як i мав би говорити провiсник Божої волi, 
аби бути зрозумiлим. Проте, на вiдмiну вiд покликаних Богом 
пророкiв, Є. Маланюк брався ще й тлумачити свої пророцтва, 
що загалом було не властиве вiсникам Божим, а зумовлюва-
лося прагненням пое та бути почутим «вищими iнстанцiями», 
встановити з ними контакт, заручитися їхньою пiдтримкою, 

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



111

щоб зняти те прокляття, яке тяжiло над покараною степом 
Україною. Ця орiєнтацiя на контакт виявлялася у звертаннях, 
що мали прихилити провiденцiальнi сили, у визнаннi того, що 
«все визначає вiчний Бог» [9, с. 132]. Прагнення до комунiкацiї 
пiдтримувалося вiрою в те, що «на площi Софiї почує нас 
Бог» i вiдгукнеться, допоможе подолати внутрiшнi чвари й 
зовнiшнiх ворогiв. Автор орiєнтувався на вiдповiдне з Його 
боку розумiння, яка на думку М. Бахтiна, «завжди дiалогiчне» 
[1, с. 492], тобто (в iдеальному варiантi) передбачає адекватне 
сприйняття реципiєнтом.

Актуалiзацiя образу пророка надавала особливого статусу 
висловлюванням поетiв, адже пророцтва Iсаї, Осiї, Iєзекiїля, 
про якi вони згадували, здiйснилися, тому «подражанiя», 
тобто наслiдування Божих провiсникiв, мали переконувати 
в реалiзацiї висловлених ними передбачень. Уроки бiблiйної 
iсторiї служили в цьому випадку основою для прозрiвання 
майбутнього своєї нацiї. 

У пророцтвах Є. Маланюка помiтнi ремiнiсценцiї зi Старо-
го й Нового Заповiту: у поезiї «Безкровна Муза – нежива…» 
передається очiкування «тих пророкiв, що поведуть в останнiй 
штурм» [9, с. 35]; у вiршi «Дiва-Обида» вольовим iмперативом 
«будь Марiєю, а не Юдитою» натякається на старозаповiтний 
переказ про благочестиву вдову, яка вбила завойовника його ж 
мечем, щоб урятувати своє мiсто вiд нападу ассiрiйцiв; спраг-
лим очiкуванням «степового Месiї», тобто Того, хто врятує 
вiд завойовникiв степовi простори, пройнята «Молитва (Вор-
кував голубий Iордан за її плечима…)». Поет одягав мантiю 
пророка, щоб не лише застерегти, але й привернути увагу до 
невiдкладних проблем, сугестiювати енергiю нацiєтворення. 
Правителiв Росiї вiн вважав наступниками Сатани, тому ви-
магав для них негайного покарання, накликав його, щоб цiною 
власних зусиль сприяти здiйсненню найвищих iдеалiв. 

Апеляцiя до Бога в Є. Маланюка – це спосiб привернути ува-
гу до незагоєних душевних ран, до кричущих дисонансiв доби 
(«В тi розжевренi, хижi години / Невже ж спочивав Гос подь?»; 
«Чом же дике, неплодне поле / Не вiдвiдав тодi пророк?»). Туга 
за пророком, який вiдкрив би очi, пiдказав би вихiд з неволi, 
пронизує i його лiрику мiжвоєнного перiоду, i його «Думки 
про мистецтво» (1922–1923). Ця туга зумовлена спраг лим 
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очiкуванням суспiльно-полiтичних змiн. «В епоху криз (= на-
родження нової технiки), коли талановитих стає багато, – пи-
сав вiн, – виразно проступає в мистецтвi журба по Ґенiєвi й жа-
дання його, i очi всiх ловлять на обличчi предтечi – вiдблиск 
прийдешнього сонця» [7, с. 62]. Генiй, на його думку, здатний 
передбачати, провидiти майбутнє. Розрiзняючи генiальнiсть i 
талановитiсть, автор уважав генiя «явищем iррацiональним», 
стихiйним – на вiдмiну вiд таланту. Процес творчостi, на дум-
ку Є. Маланюка, вiдбувається «в певнiй температурi лiричного 
хвилювання (натхнення), що залежить вiд бiльшого чи меншо-
го напруження почувань» [7, с. 65]. Якщо цей процес триває 
в умовах гармонiї мiж силою лiричного напруження й си-
лою оволодiння технiкою, то народжуються досконалi твори, 
в iншому випадку – кострубатi, невправнi. У творчiй дiяльностi 
поет знаходить аналогiї з муками Христа («На хрестi слова 
розiп’ятий цвяхами лiтер…»), стверджує спiввiдноснiсть Його 
страждань з муками творчостi. Людина-митець у сприйняттi 
Є. Маланюка поставала посередником мiж провiденцiальними 
силами i людьми («В ньому [мистецтвi. – В. П.] голубом iснує 
Дух Святий…»), Божим обранцем, проповiдником вищих 
iстин, адже їй у поривi творчого натхнення вiдкривалося те, що 
не доступне iншим людям. Є. Маланюк будував iдеальний свiт, 
поставав у ньому теургом i демiургом. У хвилини спiлкування 
з Творцем, коли Той впевнювався в чистотi його замислiв, 
поету, як вiн уважав, вiдкривалися вищi iстини, шляхи по-
ступу людства. Отже, народжувався пророк, який озвучував 
свої духов нi прозрiння, наслiдки осяянь. Iшлося, по сутi, про 
духовний прометеїзм. Є. Маланюк, очевидно, мав на увазi, 
що українська лiтература мусила виконувати невластивi їй 
функцiї iдеологiчного провiдника, наставника, вихователя. 
«Пророк – це не тiльки людина, надiлена здатнiстю передба-
чати майбутнє, – стверджує Г. Клочек. – Пророк – це Вождь, 
Провiдник, Захисник, Навчитель, Тлумач, зрештою, Лiдер, що 
веде за собою народ» [4, с. 198].

Мотиви старозавiтних пророцтв набували в Т. Шевчен-
ка та Є. Маланюка актуального соцiального та нацiонального 
звучання. Уподiбнення до пророкiв мотивувалося прагнен-
ням надати авторитетностi своїм прогнозам, бути почути-
ми, бажанням переконати iнертних до нацiональних проблем 
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сучасникiв у необхiдностi змiн, вiдповiдальностi за долю нацiї. 
Саме Т. Шевченко, на думку Є. Маланюка, «поставив дiаг-
ноз i сформулював нацiональне калiцтво» [8, с. 244], назване 
«малоросiйством», що стало свого роду «еквiвалентом нашої 
о к р а д е н о с т i» [8, с. 246]. 

Т. Шевченко та Є. Маланюк актуалiзували «концепцiю 
нацiонального грiха», згiдно з якою випробуванння, що випа-
ли на долю України, зумовленi неспроможнiстю її своєчасного 
прозрiння, покаранням за рабську покiрнiсть. «Паралiч волi» 
тлумачився ними як той великий грiх, який, за визначенням 
Т. Мейзерської, «перетворює iсторичне буття провинного на-
роду на рiзновид земної покути» [10, с. 87].. Усупереч реально-
му становищу рiдного народу вони творили iдеальнi картини 
майбутнього, щоб оживити знекровлений органiзм нацiї, все-
лити в неї вiру, озброїти далекою перспективою. Т. Шевченко 
вiрив у те, що «правда оживе», переконував, що вона на зем-
лю «прилетить» i «пустиню опанують веселiї села». Перелiк 
оптимiстичних висловлювань можна продовжувати: 

I спочинуть невольничi
Утомленi руки, 
I колiна одпочинуть,
Кайданами кутi! [15, с. 308].

Вiзiї щасливого майбутнього рiдного краю були засобом ху-
дожнього вираження заповiтного, вiднайдення духовних сил у 
ворожому свiтi. 

У вiзiйному свiтi Т. Шевченка та Є. Маланюка простежуєть-
ся чимало подiбного. У цьому переконують вiзiї-автопроекцiї 
(у Т. Шевченка – «I мене в сiм’ї великiй, / В сiм’ї вольнiй, 
новiй / Не забудьте пом’янути / Незлим тихим словом», «I ожи-
ву, / I думу вольную на волю / Iз домовини воззову»; у Є. Ма-
ланюка – «Мiй ярий крик, мiй бiль тужавий, / Випалюючи ржу 
i грiх, / Ввiйде у складники держави, / Як криця й камiнь слiв 
моїх»; «Я – кривавих шляхiв апостол…», «Хотiлось буть вог-
нем! пророком!»); вiзiї-застереження (у Т. Шевченка – «I повiє 
огонь новий / З Холодного Яру», «Не втечете / I не сховаєте-
ся: всюди / Вас знайде правда-мста»; у Є. Маланюка – «Воздай 
їм, Господи, за все, за все, за все! / За яд брехнi, що просякає 
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свiт цей, / За засiв зла, що згубу принесе…»); вiзiї вiдплати во-
рогам (у Т. Шевченка – «I на хрестi отiм без ката / I без царя 
вас, бiснуватих, / Розпнуть, розiрвуть, рознесуть…»; у Є. Мала-
нюка – «Даремно, вороже, радiй – / Не паралiтик i не лiрник / 
Народ мiй – в гураган подiй / Жбурне тобою ще, невiрний!») 
i перед бачення виборюваної державностi (у Т. Шевченка – 
«I на оновленiй землi / Врага не буде, супостата. / А буде син 
i буде мати, / I будуть люде на землi»; у Є. Маланюка – «Ти не 
загинеш, мiй народе, / Пiсняр, мудрець i гречкосiй»). Iдеться 
про iдейну  подiбнiсть висловлювань, артикуляцiю поетами 
спiв звучних думок.

У вiзiях раю на землi, омрiяного процвiтання України, зви-
чайно, домiнувала свiдома настанова показати перспективу її 
розвитку, щоб озброїти нею поневолену нацiю. Вiзiї прогнос-
тичного типу вiдзначалися вiдчуттям власної причетностi до 
майбутнiх перетворень, iмперативнiстю, пафоснiстю виражен-
ня. Рядки з вiршiв пробуджували в людей надiю, вiру в життє-
здатнiсть нацiї i сприймалися, отже, як пророчi.
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Вiктор Радуцький 
(Єрусалим, Iзраїль)

ПРО ДЕЯКI АСПЕКТИ ВПЛИВУ БIБЛIЇ  
НА ТВОРЧIСТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  

(розгляд переспiву 81 (82) псалма)

Сучасну українську, а значить, i свiтову культуру неможли-
во уявити без творчостi Тараса Шевченка. Ба бiльше, з упев-
ненiстю можна твердити, що сучасна українська культура, зок-
рема й лiтература, саме Шевченковi значною мiрою завдячує 
своїм iснуванням.

З огляду на це, не дивно, що поетову творчу спадщину дослi-
джують не тiльки лiтературознавцi та фiлологи, але й iсторики 
i культурологи, яким її вивчення дає унiкальну можливiсть 
глибше зрозумiти процеси культуротворення загалом i розвит-
ку української культури зокрема.

Ця розвiдка є певною мiрою апробацiєю ще одного методу 
дослiдження Шевченкової творчостi, а точнiше – окремого її  
«бiблiйного» складника, i сутнiсть запропонованого методу  
полягає в аналiтичному зiставленнi оригiнальних текстiв 
Давидових псалмiв, численних перекладiв їх українською, 
старослов’янською та росiйською мовами з переспiвами цих 
самих псалмiв, виконаних Т. Шевченком.

Використання вищезгаданого нового методу неможливе 
без звертання до культурного контексту, у якому з’являлися та 
iснували як оригiнальнi Псалми, так i Шевченковi переспiви. 
З огляду на це, розвiдка торкається проблеми взаємовiдносин 
давньоєврейської та української культур, а також уведення 
бiблiйної спадщини до українського культурного обiгу, бо ж 
на українських землях Бiблiя традицiйно мала неабияку 
популярнiсть. Про це свiдчить хоча б те, що бiблiйнi мотиви, 
поряд з деякими iншими сюжетами свiтової лiтератури, знахо-
дять своє вiддзеркалення в народнiй творчостi. Т. Шевченко 
ще з дитинства знайомий зi свiтом Святого Письма, який 
видається йому не менш величним, нiж свiт, який його ото-
чує, та свiт українського фольклору. I Шевченко-людина, 
i Шевченко-митець упродовж життя «раз у раз» повертаєть-
ся до кожного з цих джерел – джерел натхнення i життєвої 
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позицiї. Як вiдомо, сучасники називали Шевченка «бiблiй-
цем» (за влучним висловом Михайла Драгоманова, посила-
ючись на його вiдому статтю «Шевченко, українофiли й со-
цiалiзм» [1]) 1. «Бiблiєць» – це, власне, не характеристика, 
а сутнiсть Шевченка, i цiй сутностi вiн зобов’язаний своєму 
дитинству, людям та обставинам, що ввели Бiблiю до кола 
його iнтересiв.

«Як знаємо, Шевченко добре знав Святе Письмо, особли-
во Псалтиря, добре знав i церковнослов’янську мову», – пише 
I. Огiєнко (митрополит Iларiон) [7, с. 212].

Поглядаючи на життєвий та творчий шлях Т. Шевченка, 
можна з упевненiстю сказати, що Бiблiя в цiлому та окремi її 
частини входили до кола настiльних книжок поета. Бiльш того, 
важко назвати будь-яку iншу книгу, яка б стояла в життi мит-
ця поряд зi Святим Письмом. I сам життєвий шлях поета мав 
багато суто бiблiйних рис. Долю Шевченка можна смiливо на-
звати долею старозавiтних героїв. Наприклад, згадаємо живi 
образи Якова, Йосипа або Давида-псалмопiвця. Чи не схо-
же їхнє життя – i в деталях, i в основному – на життя вели-
кого Кобзаря? Авжеж, якби комусь довелося писати Бiблiю 
на основi буття українського народу, то постать Шевченка, i 
справдi, вирiзнялася б у такому «Святому Письмi». Вiн, ма-
буть, зiграв би i володаря, i патрiарха, i пророка.

Епiчним, суто фольклорним було свiтання життя поета-
крiпака, який почав свiй життєвий шлях iз середовища, яке 
важко назвати шляхетним за походженням, але в якому є мiс-
це для шляхтичiв духа. На його боцi були лише власнi талан-
ти, або, – як сказали би бiблiйнi автори, – «милiсть Божа».

Чи не те саме мав Якiв, коли змушений був тiкати вiд влас-
ної сiм’ї та пiти в найми до свого далекого родича? Чи не те 
саме пережив Йосип, кинутий на чужинi у в’язницю, звiдки вiн 
починає своє пiднесення? Чи не про Шевченка написана ця 
iсторiя Йосипа Прекрасного, який, переживши й панську не-
волю, i заслання в далекий єгипетський острог, анi на хвилинку 
не забував про свою родину, про свiй народ, врятувавши євреїв 
тодi, коли вони опинилися на межi виживання? Не кажучи вже 
про Давида, якого цiлком iмовiрно мiг згадувати Т. Шевченко, 
коли в Орськiй фортецi в 1847 роцi, майже через два роки пiсля 
«Псалмiв Давидових», писав своє знамените «Менi тринад-

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



118

цятий минало...». (Читанi в Єрусалимi, цi вiршi викликають 
майже мiстичне почуття: окрiм змальованого бiблейського 
краєвиду, що перед очима Тараса (Давида!?), за давнiм єврей-
ським звичаєм 13 рокiв – це вiк повнолiття, юнак приєднується 
до кола дорослих, вiдповiдаючи вiднинi за свої вчинки перед 
Богом i людьми.) Чи не Мойсеєвим шляхом вiн пiшов, прагну-
чи визволити з неволi свiй народ та дати йому закони мирного 
i справедливого життя?

Близькiсть Шевченка до бiблiйних оповiдань вiдчуваємо 
ми сьогоднi, поринаючи в подiї минувшини, цю близькiсть 
вiдчували i його сучасники, особливо – члени Кирило-
Мефодiївського братства, в один голос пiдкреслюючи його 
«бiблiйнiсть». П. Кулiш пiзнiше писав: «На Шевченка взира-
ла братiя, як на якийсь небесний свiтильник, i се був погляд 
правдивий». А видатний лiтературознавець Д. Чижевський 
зазначав: «I власне поетичнi твори чимало сприяли як вироб-
ленню свiтогляду братчикiв, та його укрiпленню, сприяли 
i їх вiрi в майбутнє України. Це була поезiя генiального пое-
та – Тараса Шевченка. <...> Поезiя Шевченка справила на 
братчикiв та й узагалi на читачiв того часу (не виключаючи i 
старого поколiння) величезне враження. Це було щось цiлком 
нове, велетенське, великорисе – не лише змiстом, але й фор-
мою. Навряд чи поет мiг би викликати такий переворот,  знайти 
таке загальне визнання, якби вiн був поетом формально друго-
рядним» [9, с. 400]. М. Костомаров згадував: «Я побачив, що 
муза Шевченка роздирала завiсу народного життя. I страш-
но, i солодко, i боляче, i захоплююче було зазирнути туди!.. 
Тарасова муза прорвала якийсь пiдземний склеп, уже кiлька 
вiкiв замкнений багатьма замками, запечатаний багатьма печа-
тями» [4, с. 144].

Свою близькiсть до iсторiй Святого Письма вiдчував, ма-
буть, i сам поет, тому серед його власних думок так органiчно 
виглядають думки, запозиченi iз сивої давнини, тому так 
насиченi ними його поезiї.

Знову ж звернемось до М. Драгоманова: «Шевченко, власне, 
тим так i любив пророкiв жидiвських та Псалтир, що вiн сам ду-
мав їхнiм способом про громадськi справи. Зовсiм мов бiблiйний 
пророк, який говорить про маленьке царство жидiвське й ве-
лику ассирiйську, або вавилонську силу, Шевченко каже чер-
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кесам: “...лицарi великi, Богом не забутi! Борiтеся – поборете! 
Вам Бог помагає”» («Кавказ», 1845). По-бiблiйному майже все 
задумує собi Шевченко й те, що тепер звуть «соцiальним пере-
воротом», «соцiальною революцiєю» i т. iн.

Коли ж одпочити 
Ляжеш, Боже, утомлений? 
I нам даси жити! 
Ми вiруєм твоїй силi 
I духу живому. 
Встане правда! Встане воля! 
I тобi одному 
Поклоняться всi язики 
Вовiки i вiки!

Уже в 1859 роцi Шевченко малював «дива господнiї», – 
як буде «Бог судить, визволяти довготерпеливих i воздава-
ти злодiям за злая», i перед самою смертю запитував: коли ж 
то прийде «апостол правди i науки?». Навiть у тi часи, коли 
Шевченко зневiрявся в тому, що прийде той суд Божий, той 
месiя, на яких вiн чекав, думка виводила йому все-таки кар-
тини катастрофи цiлком бiблiйної, хоч i без Єгови: «Чи буде 
суд? Чи буде кара царям, царятам на землi? Чи буде правда мiж 
людьми? Повинна буть!.. бо сонце встане i осквернену землю 
спалить!».

Поряд iз цим бiблейством, або, лiпше сказати, пiд бiблей-
ством у Шевченка жили спомини поднiпровського селяни-
на про гайдамацьку помсту над панством, i вiн переходив од 
бiблiйних думок про суд Божий i месiю до того, як «невчене 
око загляне панам у очi, глибоко, глибоко, як потече сторiками 
в синє море кров дiтей панських».Та й цю картину гайдамацтва 
збивав на бiблiйний лад: «Настане суд – заговорять i Днiпро, 
i гори!».

Це свiдчення Драгоманова цiлком пiдтверджує висуну-
ту концепцiю про двi складовi Шевченкового поетичного 
всесвiту. Цiкаво i те, що додає Драгоманов далi, звертаю-
чись до тих, хто намагається записати Шевченка мало не в 
соцiалiсти: «Отже, думки чоловiка, яким володiли майже 
зовсiм тiльки бiблiйнi пророки та спомини українського гай-
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дамацтва, не можуть ставитись в ряд iз думками соцiалiзму 
ХIХ ст.» [3, с. 374–375].

Концентрованим прикладом бiблiйностi Шевченкової твор-
чостi є переспiви Давидових псалмiв. У переспiвах Шевченко, 
з одного боку, скрупульозно йде за бiблiйним оригiналом, а з 
iншого, – через довiльний вибiр переспiваних псалмiв – влас-
норуч окреслює коло тем та проблем, якi, на його думку, є вiд-
повiдними в життi українського народу, його власному життi  
та життi давньоєврейского царя-псалмопiвця.

Сама поява такого циклу творiв, як переспiви Давидових 
псалмiв, використання Шевченком бiблiйних образiв у своїй 
творчостi, є наслiдком того, що Бiблiя (як Новий, так i Старий 
Заповiт) стала одним з нарiжних каменiв у формуваннi свiто-
гляду поета. Протягом усього життя вiн знаходить у Бiблiї 
все новi шари, Бiблiя впливає i на самий склад думок мит-
ця, бiблiйнi образи злiтають з його пера так само легко, як i 
фольклорнi. Iншими словами, не боротьба за визволення 
українського народу примушує поета згадувати про боротьбу 
бiблiйних євреїв, а боротьба єврейського народу, добре вiдома 
та реальна для нього, спорiднюється з образами власного 
 поневолення.

Неможливо дослiджувати творчiсть Шевченка, полишив-
ши осторонь бiблiйнi джерела його свiтогляду або намагаю-
чись трактувати їх лише з точки зору релiгiйностi, чи, навпаки, 
атеїзму поета. Аналiзуючи бiблiйнi складники Шевченкової 
творчостi, слiд пам’ятати, що вiн вирiс у культурнiй традицiї, 
яка здавна ґрунтується на поєднаннi власних та бiблiйних 
культурних джерел, вiн став чи не класичним прикладом укра-
їнського дiяча культури, для якого Псалтир та народнi пiснi 
 завжди стоять поруч.

Здавна i донинi людей приваблює рiзноманiтнiсть емоцiй-
ної палiтри псалмiв, їхня простота та водночас (!) сакраль-
нiсть. Псалми часто були чи не єдиним прикладом справж-
ньої лiтератури, з яким могли познайомитися не досить 
заможнi верстви населення. У цьому випадку псалми, пере-
бираючи на себе роль усiєї лiтератури, виводили людей на 
певний культурний рiвень, наповнюючи їх життя небуден-
ним змiстом. Що ж до України, то для неї псалми i взагалi на-
були величезного значення, бо в Українi Псалтир вiддавна i 
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аж до дев’ятнадцятого сторiччя був шкiльним пiдручником, 
з нього вивчалися напам’ять поодинокi вислови в школi, якi 
також уживалися у формi приповiдок на рiзнi життєвi приго-
ди. Без розумiння цього важко взагалi зрозумiти Шевченкове 
захоплення саме цiєю частиною Святого Письма. Справдi, 
переспiвуючи псалми, Шевченко мимоволi пiдтвержував 
свою характеристику «народного поєта», причому – поета 
саме українського народу.

Шевченко вибирає псалми для переспiву зовсiм не випад-
ково. При ретельному вивченнi всього корпусу псалмiв впадає 
в око те, що Псалтир має своєрiдний «голографiчний» харак-
тер. Тобто в кожному псалмi можна знайти в концентрованому 
виглядi тi образи та iдеї, якi з’являються в iнших псалмах, так 
би мовити, «розгорнуто». Це, до речi, об’єднує збiрку творiв 
легендарного Псалмопiвця iз творчiстю самого Шевченка, яку 
теж вiдрiзняє цiкава особливiсть, помiчена М. Коцюбинською: 
«Шевченко залюбки повертається до одних i тих самих ви-
разних образних характеристик – iнодi свiдомо, а то й, мабуть, 
 використовуючи їх як готовий матерiал, який найточнiше фор-
мулює ситуацiю» [5, с. 154].

Шевченко, обираючи правильнi, «центральнi» псалми, 
переспiвавши десять зi ста п’ятдесяти, максимально точно 
вiдтворює в український культурi весь всесвiт Псалтиря. I зно-
ву майже мiстичне почуття: десять Шевченкових переспiвiв – 
як десять заповiдей своєму народовi. (У 1859 роцi поет пише 
чудовий вiрш, який заслуговує окремої уваги, «Подражанiє 
11 псалму», але до циклу «Псалми Давидовi», що за життя пое-
та були вперше надрукованi повнiстю в «Кобзарi» 1860 року, 
вiн це «Подражанiє» не включив. Бездоганний художнiй смак 
поета не зрадив його й цього разу).

Як приклад, розглянемо переспiв псалма 81, який, мабуть, 
є одним з найближчих Шевченку як людинi i поету. Недарма 
його переспiв значно виходить за межi оригiнального тексту, 
немов розправляючи i насичуючи останнiй реальним життє-
вим змiстом. 

Тема страждання пронизує всю творчiсть Шевченка, од-
нак саме в псалмах ця тема поєднується з образами «Божої 
справедливостi» i «Божого суду». Iще в переспiвi першого 
псалма Шевченко немов виголошує свої сподiвання i сподi-
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вання мiльйонiв своїх спiввiтчизникiв у рядках: «Дiла добрих 
оновляться / Дiла злих загинуть». Ця надiя на установлення 
справедливого устрою проймає усю творчiсть Шевченка,  
а в псалмах вiн знаходить прадавню опору для своїх влас них 
думок. 

Як свiдчать псалми, ще й тисячi рокiв тому люди благали 
справедливостi. Благали її в Бога, i для сильного духом поета це 
не стає приводом для песимiзму, – мовляв, минули тисячолiття, 
а в свiтi нiчого не змiнилося: нездоланна несправедливiсть 
панує. Спираючись на беззаперечний авторитет Бiблiї, поет 
впевнений, що його сподiвання i прагнення його народу не є 
марними. Не дивно, що Шевченко обирає для переспiву саме 
81 (у юдейськiй традицiї – 82) псалом, у якому псалмопiвець 
передає звернення народу до Бога з однiєю метою – здiйснити 
справедливий суд.

Проаналiзуємо переспiв, використовуючи зроблений нами 
пiдрядковий переклад тексту псалма з iвриту (лiворуч).

1. Псалом Асафiв.
Бог стоїть у громадi Божої, серед Богiв 
Вiн суд Свiй дасть:
2. «Докiль судитиме несправедливо й 
пiдiйматиме лиця нечестивцiв? Села.
3. Судiть бiдака й сиротину, убогому  
й жебраковi правте суд по правдi,
4. Визвольте бiдаря й злидаря, з рук 
нечестивих порятуйте».
5. Але не збагнуть вони, не зрозумiють, 
у темрявi: блукають, захитаються всi 
основи землi
6. Я мовив: «Боги ви й сини 
Всевишнього усi ви.
7. Однак, як людина помрете усi ви, як 
кожен з князiв впадете».
8. Устань же, Боже, суди Ти землю,  
бо ж Ти успадкуєш  усi народи.

Мiж царями й судiями 
На радi великiй  
Став земних владик судити  
Небесний владика:
– 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! – Не хотять 
Познать, розбити тьму неволi, – 
I всує господа глаголи,  
I всує плачеться земля.  
Царi, раби – однаковi  
Сини перед богом;  
I ви вмрете, як князь ваш,  
I ваш раб убогий.  
Встань же, боже, суди землю  
I судей лукавих!  
На всiм свiтi твоя правда,  
I воля, i слава [10, с. 304].
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Якщо придивитися до пiдрядкового перекладу, то змiст цьо-
го псалма не є явним i очевидним. У ньому йдеться про досить 
дивнi – як для Бiблiї – речi. Дива починаються вже з першого 
вiрша псалма: «Бог стоїть у громадi Божої серед Богiв». Вияв-
ляється, що для Псалмопiвця iснують i iншi боги, що з погляду 
юдаїзму є нiсенiтницею. Однак те, що згадка про богiв не є по-
милкою, пiдтверджують рядки шостого вiрша, у яких говорить-
ся буквально: «Боги ви й сини Всевишнього усi ви...». Цiкаво, 
що в перекладi 1872 року, зроб леному Л. Мандельштамом, – 
людиною, яка добре володiла i росiйською, i давньоєврейською 
мовами, «у громадi Божої» трансформується у «въ великой 
общине», проте далi вiн пише «Божества вы, что все вы дети 
Всевышняго» (див. цей переклад у Додатку).

Як же можна пояснити такий несподiваний полiтеїзм ав-
тора псалмiв? Вiдповiдь на це питання, очевидно, дасть нам 
змогу зрозумiти справжнiй змiст цього псалма. Для того, 
щоб знайти цю вiдповiдь, спробуємо вiдтворити ймовiрний 
iсторичний контекст написання цього твору. Могутня дер-
жава царя Давида велично простягається по землях рiзних 
народiв. Основна об’єднуюча сила держави – релiгiя, що охоп - 
лює всi сфери життя людини i складає iдеологiчнi основи 
суспiльства.

Релiгiєю євреїв є юдаїзм, який на той час набуває рис все-
охопного вчення. Головною i принциповою вiдмiннiстю юда-
їзму вiд iнших тогочасних релiгiй є визнання єдиного Бога, 
з яким євреїв пов’язує особливий Завiт, наслiдком якого i є 
необхiднiсть додержання особливих правил поведiнки та особ-
ливого соцiального устрою.

Проте на землях Iзраїльского царства живуть представни-
ки багатьох iнших народiв, кожен з яких має щось на зразок 
Завiту iз власним богом. Природно, що кiлькiсть цих богiв 
вiдповiдає, а то й перевищує кiлькiсть народiв, що живуть 
пiд владою iмперiї (монотеїзм був не надто поширений). У тi 
далекi часи релiгiя багато в чому збiгається з полiтикою, i боги 
часто-густо сприймаються, як своєрiднi вiдображення земних 
можновладцiв, адже переважно вiд їхнього iменi видаються 
розпорядження та вершиться суд. Боги, за вiруваннями, та-
кож часто подiляють долю своїх народiв. Наприклад, єгиптя-
ни вважали, що боги пiдкорених народiв так само схилилися 
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i пiдкорилися їхнiм богам i так само мають платити їм дани-
ну. Цiлком природно було б припустити, що саме такої думки 
дотримувався й легендарний Давид. У цьому припущеннi не-
має нiчого неймовiрного або блюзнiрського. Згадаймо хоча б 
приклад царя Соломона, сина Давида, що був вiдомий своїм 
приязним ставленням до богiв iнших народiв, багато в чому 
саме через те, що вважав це своєрiдною формою дипломатiї, 
об’єднуючи тим самим полiтику i релiгiю.

У такому контекстi рядки псалма видаються цiлком 
зрозумiлими. Давид уявляє собi, що подiбно до того, як вiн сам 
збирає у своєму палацi й судить князiв рiзних племен, Бог та-
кож час вiд часу збирає iнших богiв, аби робити їм певнi на-
станови чи вчиняти суд. Останнi ж рядки говорять про те, що 
автор псалма залишається вiрним принциповому монотеїзму, 
бо визнає, що iншi боги обов’язково загинуть, чого, зрозумiло, 
не може вiдбутися зi справжнiм Богом. Картати ж iнших богiв 
справжнiй Бог має за те, за що, певне, повинен був картати 
вельможних суддiв полiтичний правитель. Мова йде про те, 
що суд здiйснюється несправедливо – на користь багачам та 
можно владцям, на кривду бiдним i знедоленим.

Очевидно, що цей псалом можна розглядати, як певну «уря-
дову програму» реформування судової системи в державi, яку 
має пiдтримати Бог, бо вона прогресивна, вона мусить сприяти 
встановленню справедливого суспiльного устрою.

I знову ми можемо побачити, як «вiдбираючи» цей текст у 
реального можновладця Давида (який, цiлком можливо, i не 
зробив того, що мав зробити для забезпечення прав знедоле-
них), Шевченко робить його i загальнобiблiйним, i своїм.

Наш 81 (82) псалом, як про це свiдчить Книга Псалмiв, склав 
Асаф, вiрний друг Давида, долю свою вiн зв’язав з життям 
 Давида, для своїх пiсень брав багато з iсторiї народу та життя 
Давида. Щоправда, з дванадцяти псалмiв Асафа, якi увiйшли в 
Псалтир, знавцi Бiблiї кажуть, що 82 псалом склали нащадки 
Асафа, якi взяли його родове iм’я. Але тiльки про Асафа казали, 
що євреї славили Бога словами Давида i Асафа-прозорливця. 
I Шевченко, нiби вiдчуває, що має справу з «прозорливцем» – 
пророком, вiдтворює саме пророчу сутнiсть псалма, позбавля-
ючи його певного вiдбитку лицемiрностi, який властивий усiм 
«урядовим» програмам та декларацiям.
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При цьому поет усвiдомлює, що численнi «боги» є тiльки 
вiдображеннями реальних земних властителiв, якi творять не-
правду. Саме через це вiн замiнює не зовсiм зрозумiлi бiблiйнi 
рядки – якi стали ще менш зрозумiлими за часiв Шевченка, 
адже мало хто тодi вивчав реальний iсторичний контекст на-
писання псалмiв, – на чiтке: «Став земних владик судити / 
Небесний владика». Така замiна оголює ще один прихований 
змiст псалма – люди навряд чи здатнi на справедливiсть, а тому 
чекати її слiд передусiм вiд Бога.

Далi Шевченко блискуче розвиває та iлюструє думку псал-
мопiвця, який лише констатує, що «бiдаки i злидарi» перебу-
вають у руках нечестивих. Для Шевченка ця картина сповне-
на живої конкретики, йому самому не раз доводиться бачити, 
як «розливають кров» невинних людей – сирiт, жебракiв, удiв. 
З бiблiйного тексту перед ним постають жахливi живi картини 
українського сьогодення, несправедливiсть якого уособлює не-
праведний (як ми сказали б сьогоднi – корумпований) суд.

Шевченковi близька i впевненiсть псалмопiвця в тому, що 
неправеднi суддi не змiняться, а тому вiн, хоча й нагадує їм про 
швидкоплиннiсть земного буття, бiльше надiй покладає саме 
на здiйснення Божого суду. Останнє поняття, як ми побачимо 
далi, стане наскрiзним у Шевченковiй творчостi. Заключнi ряд-
ки переспiву стають вiдтворенням у межах української куль-
тури прадавньої формули «устань же, Боже, суди Ти землю». 
Шевченко дбайливо зберiгає всю її глибину i значущiсть.

Отже, ми знову маємо змогу переконатися в тому, як ретель-
но вiддiляє генiальний поет зерна вiд полови, розкриваючи та 
розвиваючи головну думку кожного з псалмових творiв, робля-
чи її зрозумiлою для сучасникiв. Усе це стає можливим тiльки 
завдяки глибокому усвiдомленню псалмiв та їх бiблiйного кон-
тексту самим автором переспiвiв, який кожен псалом пропус-
кає через горнило власної творчої майстернi, роблячи з нього 
двоєдиний мистецький витвiр.

I тут варто придивитися до деяких поетичних особливостей, 
якими ряснiє цей переспiв. Д. Чижевський пише: «Для вiршiв 
Шевченка характернi i надзвичайно вдалi “поетичнi формули”, 
вiршованi афоризми, в яких часто гостро сформульована дум-
ка, ще пiдкреслена спiвзвуччями, римою або iншими засобами 
“iнструментацiї”:
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Борiтеся – поборете:  
вам Бог помагає; 
За вас сила, за вас воля  
I правда святая...

Але “формули” i без “iнструментацiї” прозорi, вразливi, 
наiлiпшi приклади української афористичної мови i досi:

“...В своїй хатi – своя правда  
i сила, i воля!”  
“От де, люди, наша слава,  
Слава України!..” 

Майже немає вiрша, де такi поетичнi формули вiдсутнi» 
[9, с. 41].

Не є винятком i переспiв 81 псалма:
I всує Господа глаголи,  
I всує плачеться земля.
Царi, раби – однаковi
Сини перед Богом. ... 
Встань же, Боже, суди землю  
I судей лукавих!
На всiм свiтi твоя правда,
I воля, i слава.

У цих «формулах» є тлумачення, знайдене поетом у 
iнших творах. Так у поемi «Сон» (1884) – «I царята, i старча-
та – Адамовi дiти» – перегукується рядками його переспiву  
81 псалма:

Царi, раби – однаковi  
Сини перед Богом;  
I ви вмрете, як i князь ваш  
I ваш раб убогий.

(Зауважмо, що в Псалтирi мовиться не про рiвнiсть людей, 
а про непiдсуднiсть богiв законам смертних. Див. Додаток: «Аз 
рех: бози есте, и сынове Вышняго вси. Вы же яко человецы 
умираете, и яко един от князей падаете»).
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Є i перегуки зi згаданим вище переспiвом першого псалма:
                1 81
На лукаву...раду Судом лукавим...
Лукавих, нечестивих Судей лукавих
Праведних твоя правда.

Тричi згаданi «убогi»: «людей убогих...» , «вдовi убогiй...», «ваш 
раб убогий». Декiлька разiв згадана «воля» (i – як опозицiя – «не-
воля»): «виведiть на волю...», «розбити тьму неволi», «i воля, i сла-
ва». I тут слушно послатися на М. Ласло- Куцюк, одну з видатних 
сучасних дослiдниць Шевченкової творчостi: «I внаслiдок цiєї 
спiвзвучностi стилю i вiзiї Шевченка та старозаповiтних пророкiв 
постiйна праця конденсування i адаптацiї моделi вiдбувається так 
природно, так невимушено, що розкриття творчого процесу, за-
вдяки якому появляється новий твiр, вимагає збоку дослiдника 
особливої уваги. Це стосується в першiй мiрi аналiзу символiв.

Шевченко повнiстю засвоїв мову символiв, якими оперує 
Бiблiя, вiн не модернiзує i не перефразує бiблiйну символiку, 
а проникає в її первiсну архетипову основу» [6, с. 80].

Про поетичнi формули Шевченка, якi «виразно концентру-
ються коло кiлькох основних думок-понять» Д. Чижевський 
пише: «“Слово”, “Правда”, “Слава” – три основнi поняття, яки-
ми пройняте усе поетичне думання Шевченка. “Слава” для 
Шевченка – це вся традицiя народу, все його минуле, що в собi 
живе i може ожити для цiлого народу. Бо “все гине – слава не 
поляже”, це –“святая слава”» [9, с. 415].

Про «ядро» поетичної метаiдеї, про «вплив Бiблiї з її грандi-
озним, генералiзуючим, усеохопним поняттям слави (Божої)» 
щодо переспiву 81 псалма I. Дзюба пише: «В Шевченковому 
перекладi [пiдкреслення моє. – В. Р.] 81 Давидового псалма 
знаходимо саме оте питоме його поєднання слави, правди i волi:

Встань же, Боже, суди землю  
I судей лукавих.  
На всiм свiтi Твоя правда,  
I воля, i слава, –

хоча, до речi, в самому Давидовому псалмi цих двох останнiх 
рядкiв i немає.

В отiй своїй функцiї оскарження неправедної реальностi 
мiрою правди i волi Шевченкiв суд слави є модифiкацiєю суду 
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iсторiї, а це принципово нове для поезiї XIX ст. Принаймнi, 
в шевченкiвському аспектi: утвердження нацiональної справед-
ливостi (невiд’ємної вiд соцiальної, звiсно) як неодмiнної пе-
редумови свiтової справедливостi, Божої i людської правди. 
А звiдти вже – i Божий суд, що так багато важить у Шевченковiй 
поезiї» [2, с. 115].

Iван Дзюба пише не «переспiв», а «переклад 81 псалма». 
Нема тут обмовки. Саме переклад: переклад бiблiйного змiсту, 
бiблiйного свiтогляду, бiблiйного iсторизму на ґрунт україн-
ського iсторичного буття.

М. Рильський свого часу погодився, що саме на засадах 
iсторизму можна аналiзувати «Псалми Давидовi» Т. Шевченка, 
розглядаючи цi переспiви як тогочаснi переклади, а самого по-
ета називати в iсторичному ряду перекладачем: «Я довго був 
пiд гiпнозом думки, що “Давидовi псалми”, примiром, – це 
тiльки вiльнi варiацiї на бiблiйнi теми. Словом, нiколи не пiзно 
вiдмовитися вiд власної помилки» [8, с. 183].

Отже, у працях славетних дослiдникiв Шевченкової твор-
чостi йдеться про «конденсування», «концентрацiю», про «ядро 
поетичної метаiдеї», якi властивi поезiї Шевченка взагалi i його 
переспiвам-перекладам псалмiв – зокрема. Усе це дає пiдстави 
говорити про наскрiзнi мотиви Шевченкової творчостi, якi 
характерним чином проявилися i в переспiвi 81 псалма, i в 
iнших переспiвах. Шевченко глибоко зрозумiв та й пройнявся 
суттю релiгiйної концепцiї пророкiв: Бог створив людину, яка 
має вiдповiдати перед Богом за свої вчинки, i не тiльки окре-
ма людина, а й народ, i його правителi – в першу голову. Шев-
ченко, справдi, зумiв об’єднати лiтературну реальнiсть свого 
часу й свого народу iз, мабуть, найвiдомiшою та могутнiшою 
лiтературною традицiєю в свiтi – бiблiйною традицiєю.

Зроблене ним багато в чому можна вважати революцiйним. 
I, беззаперечно, можна стверджувати, що саме Шевченко, як 
нiхто iнший, збагатив українську лiтературу та українську 
культуру взагалi бiблiйною тематикою. «Оскiльки поезiя Шев-
ченка мала величезний вплив на майбутнiй розвиток укра-
їнської лiтератури, наступнi поколiння перейняли в тiй чи 
iншiй мiрi цi iсторiософськi та моральнi засади його поезiї, мiж 
iншим, i загальний кадр його наслiдувань пророкам» [6, с. 88]. 
Iдеться не про Бiблiю-лiтопис, а про Бiблiю-лiтературу та 
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фiлософський твiр. Таку i тiльки таку Бiблiю знав Шевченко. 
А така Бiблiя являла собою символiзовану iсторiю людства i, 
зокрема, єврейства. Ця символiзована iсторiя трималася i три-
мається на широкому колi наскрiзних понять, якi багато вiкiв 
тлумачаться бiблiйною традицiєю.

Саме в нiй Шевченко знаходить такi поняття, як «добро», 
«воля», «доля», «Бог», «Божий суд», «Божа кара», «слава», якi 
мають певне вiдношення до справжньої iсторiї євреїв, а – голов-
не! – складають їхню сакральну iсторiю. I саме ця сакральна iсто-
рiя стає паралельною до лiтературної iсторiї України, до iсторiї  
«України Шевченка», яка створюється автором як певний iдеал, 
втiлення якого в життя стало б виконанням вiковiчних мрiй.

З такої точки зору цiлком коректно говорити про паралелi, 
якi вiдкриває Шевченко в iсторiї давнiх євреїв та сучасних 
українцiв, адже паралелi цi вiдбивають лише єднiсть моральних 
категорiй, якi мають забезпечити Добро на землi. Цi паралелi 
краще було б назвати спробою включити Бiблiю до сьогоден-
ного буття засобами, зрозумiлими для сучасної культури.

1 Ось деякi витяги iз цiєї працi:«“Святе письмо”, яке положило на ньо-
му [iдеться про Т. Шевченка. – В. Р.] свою печать навiки» [3, с. 359]; «Таким 
“бiблiйцем” в основi зоставсь Шевченко й до смертi» [3, с. 360]. У тiй саме 
працi є ще таке: «Знову Бiблiя! Не диво, що з такою вагою на плечах Шевчен-
ко не пiшов далеко у своїх думках про сiм’ю та жiнку» [3, с. 364].
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Людмила Ромащенко 
(Черкаси)

ТАРАС ШЕВЧЕНКО, ВОЛОДИМИР МАЯКОВСЬКИЙ  
ТА УКРАЇНСЬКI ФУТУРИСТИ

Постать Т. Шевченка i його творчiсть є знаковими в росiй-
ському культурному просторi. Недаремно iм’я поета увiчнено в 
назвах 13 населених пунктiв Росiї. Вiдоме шанобливе ставлен-
ня росiйських письменникiв до українського поета. Наведемо 
лише кiлька прикладiв. 

Примiром, перший росiйський лауреат Нобелiвської премiї 
I. Бунiн кiлька разiв вiдвiдав мiсце останнього спочинку укра-
їнського генiя в Каневi (як згадувала дружина письменника 
В. Муромцева-Бунiна, вiн «зiзнавався, що нi одна могила вели-
ких людей його так не хвилювала, як могила Шевченка» [4]), 
спецiально вивчив українську мову, щоб перекладати його тво-
ри, клопотався про видання «Гайдамакiв». Кобзаревi присвя-
чено статтю «Памяти Т. Г. Шевченко» (1891), його iм’я згаду-
ється в «Заметках» Бунiна, а у вiдомiй повiстi «Деревня» iм’я 
Тараса Григоровича поставлено в один ряд з iменами Рилєє-
ва, Пушкiна, Лермонтова, Достоєвського, якi стали жертвами 
само державства. У романi «Жизнь Арсеньева» як елементи 
iнтер тексту вмонтовуються рядки Шевченкової поезiї:

Чайка скиглить, лiтаючи,
Мов за дiтьми плаче,
Сонце грiє, вiтер вiє
На степу козачiм.

Герой роману захоплено резюмує: «Это Шевченко, – абсо-
лютно гениальный поэт» [5, с. 509–510].

Така шаноблива увага I. Бунiна до Шевченка, ймовiрно, 
зумовлена частково бiографiчним чинником: адже В. Жуков-
ський, який зiграв важливу роль у долi Шевченка, звiльненнi 
його з крiпацтва, – позашлюбний син помiщика Опанаса Бунi-
на, представника давнього розгалуженого дворянського роду, 
з якого походить i нобелiвський лауреат.
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Iнший претендент на Нобелiвську премiю Костянтин Геор-
гiйович Паустовський (її, за деякими вiдомостями, «переадре-
сували» М. Шолохову, хоча в Iталiї в «нобелiвськiй» серiї вже 
видали однотомник Паустовського i надiслали письменниковi 
сигнальний примiрник), якого високо цiнував I. Бунiн, також 
захоплювався творчiстю Шевченка. 

Дитячi та юнацькi роки Костянтина Георгiйовича тiсно 
пов’язанi з Україною, Шевченковим краєм (навчався у Київ-
ськiй класичнiй гiмназiї та Київському унiверситетi, а на канi-
кули приїздив до бабусi в Черкаси, до знайомих у Смiлу). Цим 
фактором зумовлена глибинна прив’язанiсть Паустовського до 
української тематики, фольклору, мови. Надамо слово письмен-
никовi: «Я вырос на Украине. Я глубоко люблю и уважаю укра-
инский народ и его культуру. Достаточно прочесть мои повести 
и рассказы, такие, как “Тарас Шевченко”, “Далекие годы”, “По-
водырь”, “Днепровские кручи”, “Синева”, “Александр Довжен-
ко” и ряд других моих высказываний, чтобы убедиться в этом». 

З Кобзаревою творчiстю Костянтин познайомився з допо-
могою тiтки – Феодосiї Максимiвни, яку спiткала доля Шев-
ченкової Катерини i якiй Бiблiю (тiтонька Дозя заперечувала 
всi церковнi обряди, крiм вiдпущення грiхiв) замiняв схований 
глибоко в скринi «Кобзар», пожовтiлий вiд часу й закапаний 
воском, як Бiблiя («Кобзар» нерiдко називають Бiблiєю укра-
їнського народу). Хлопчик бачив, як тьотя Дозя читала книгу, 
оплакувала долю Катерини, схожу на її власну (коханий зва-
бив її i покинув, хоча вона продовжувала його чекати й плакала 
за своїм померлим «незаконним» синочком).

Костик любив слухати козацькi та чумацькi пiснi, що їх спi-
вав дiдусь i якi навiвали на хлопчика незрозумiлий сум, рiзно-
манiтнi iсторiї – вигадки i бувальщини, iз яких йому найбiльше 
подобалась iсторiя про трагiчне кохання коваля-лiрника Остапа. 

Вiд дiдуся i старших людей Костянтин Георгiйович, навiть 
народжений у кiнцi ХIХ ст., ще чув розповiдi про кривавi сiчi 
з поляками, чигиринських гетьманiв та уманську рiзанину. 
Цi iсторiї розбурхували багату уяву хлопця: разом iз братами 
вiн грав у запорозькi битви, де за ворогiв – полякiв i туркiв – 
були величезнi будяки з квiтками, схожими на згустки козаць-
кої кровi (про все це згадується в автобiографiчнiй «Повести 
о жизни»).
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Чи не так само малий Тарас Шевченко захоплено вбирав 
у себе спогади столiтнього дiда Iвана, учасника Колiївщини, 
й уявляв себе гайдамакою: стинав лозиною бур’яни, неначе голо-
ви панам (повiсть С. Васильченка «Широкий шлях»). Пiзнiше 
враження вiд почутого поетично трансформовано в цiлiй низцi 
творiв, серед яких на першому мiсцi – поема «Гайдамаки»: 

Бувало, в недiлю, закривши мiнею,
По чарцi з сусiдом випивши тiєї,
Батько дiда просить, щоб той розказав
Про Колiївщину, як колись бувало,
Як Залiзняк, Гонта ляхiв покарав.
Як ляхи конали, як Смiла горiла... [12, с. 126].

Саме тому восени минулого року в Черкасах, а потiм – на 
батькiвщинi Кобзаря – Звенигородщинi (сс. Шевченкове, Ри-
зине) вiдбулася науково-практична конференцiя «Тарас Шев-
ченко у творчостi Костянтина Паустовського», присвячена 
200-лiтньому ювiлею українського генiя.

Iм’я Т. Шевченка знайшло вiдгомiн i у творчостi В. Маяковсь-
кого, який у вiршi «Нашему юношеству» задекларував свiй ко-
зацький родовiд:

Три разных истока 
во мне речевых: Я – 
не из кацапов-разинь. 
Я – дедом казак, другим – 
сечевик, а по рожденью грузин. 

Спробуємо розглянути винесену в заголовок статтi пробле-
му у зв’язку з теоретичними аспектами футуризму, впливом 
Маяковського на українських поетiв.

Лiдером українських футуристiв, якi створили групу «Ас-
панфут», вважають Михайля Семенка (1892–1937). До її скла-
ду в рiзний час входили, окрiм останнього, Ю. Шпол, О. Слi-
саренко, М. Iрчан, М. Терещенко, М. Бажан, Ю. Яновський, 
О. Влизько, В. Ярошенко та iншi. 

Тривалий час М. Семенко не мiг визначитися, ким йому 
бути, – скрипалем, фiлософом або поетом. Докорiнно змiнив  
його уявлення про поезiю виступ В. Маяковського на лiтера-
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турному вечорi 24 листопада 1913 року. Семенко – у той час 
(1910–1913) студент Петербурзького психоневрологiчного 
iнституту – був невимовно вражений: вiн зрозумiв, що можна 
писати зовсiм iншi вiршi, якi вiдрiзняються вiд традицiйних 
вiльними ритмами, грою слiв, надмiрним епатажем. 

Як лiдер росiйського футуризму, В. Маяковский вiдстоював 
нiгiлiстичне ставлення до класичного мистецтва. Усiм вiдоме 
гасло з манiфесту футуристiв: «Бросить Пушкина, Достоевско-
го, Толстого с парохода современности». Проте у вiршi «Юби-
лейное» письменник роз’яснює цей радикальний заклик. Тут 
використовується фантастичний прийом: Маяковський допо-
магає Пушкiну зiйти з п’єдесталу на Тверському бульварi i веде 
з ним вiдверту розмову. З належним пiєтетом В. Маяковський 
вiдгукується про попередника («у вас / хороший слог»; «мо-
жет, / я / один / действительно жалею, / что сегодня / нету вас 
в живых»), знаходить у нього риси, схожi зi своєю бунтiвною 
натурою («Вы / по-моему / при жизни / – думаю – / тоже бун-
товали. / Африканец»). При цьому Володимир Володимиро-
вич уточнює, що йому неприємний «хрестоматiйний глянець» 
на особi навiть генiального поета, що вiн проти канонiзацiї 
класикiв («Я люблю вас, /но живого, / а не мумию»): нова епо-
ха потребує нових поетiв («Ненавижу / всякую мертвечину! / 
Обожаю / всяческую жизнь». Незважаючи на такий життє-
ствердний фiнал, Маяковський у цьому творi, по сутi, спрог-
нозував свою близьку (через 6 рокiв) смерть i передбачив своє 
мiсце в лiтературi («Скоро вот / и я / умру / и буду нем. / После 
смерти / нам / стоять почти что рядом»).

Маяковський скидає з п’єдесталу й iнших класикiв. Напри-
клад, у вiршi «Ух, и весело!» iронiзує: «Много он понимает – /
этот самый ваш / Гоголь!». Що ж до Лермонтова, то Маяковсь-
кий i недооцiнює значення його творчостi в нових iсторичних 
умовах, i водночас залишає за ним право першостi: «признаю, / 
что Лермонтов / близок и дорог / как первый / обличитель ли-
берализма» («Марксизм – оружие, огнестрельный метод. При-
меняй умеючи метод этот!»).

Неоднозначнi погляди Маяковского на традицiї в лiтературi 
висловлено й у вiршi-присвятi «Сергею Есенину».

Хоча Маяковський знаний своїм негативним ставленням до 
Блока i Єсенiна, що їх вважав представниками традицiйного 
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мистецтва (вiдомi його численнi пародiї на класикiв ХIХ ст., 
у тому числi на «Евгения Онегина» в поемi «Хорошо!»), у вка-
заному вiршi вiн щиро шкодує з приводу трагiчної загибелi 
останнього, вважаючи її великою втратою для народу.

У виступi на вечорi з нагоди 20-рiччя його творчої дiяльностi, 
В. Маяковський так пояснював власну позицiю: «Я только 
говорю, что нет ударных на все время классиков. Изучайте 
их, любите в том времени, когда они работали. Но пусть они 
огромным своим медным задом не застилают дорогу молодым 
поэтам, которые идут сегодня» [9, с. 107–108].

Це висловлювання, не позбавлене здорового глузду, допо-
магає зрозумiти причини подiбного ставлення Маяковсько-
го до класичної лiтератури, його прагнення створити нове 
соцiалiстичне мистецтво, вiдстояти право письменника бути 
вiльним вiд канону у своїх творчих шуканнях.

Наслiдуючи свого духовного наставника в запереченнi 
авторитетiв, М. Семенко в манiфестi «Сам» (1914) замахнув-
ся на святая святих українцiв – поезiю Шевченка: «Ей, ти, 
чоловiче, слухай сюди!.. Ти пiдносиш менi засмальцьованого 
“Кобзаря” й кажеш: ось моє мистецтво. Чоловiче, менi за тебе 
соромно... Мистецтво є щось таке, що тобi й не снилось. Я хочу 
тобi сказа ти, що де є культ, там немає мистецтва. А ти вхопивсь 
за свого “Кобзаря”, вiд якого тхне дьогтем i салом. I думаєш, 
що його захистить твоя пошана. Пошана твоя його вбила. Й не-
має йому воскресення... Чоловiче, час титана перевертає в 
нiкчемного лiлiпута, i мiсце Шевченковi в записках наукових 
товариств… Як я можу шанувати тепер Шевченка, коли я бачу, 
що вiн є пiд моїми ногами?.. Я палю свiй “Кобзар”» [цит. за: 
8, с. 626]. 

Як бачимо, позицiя очiльника українських футуристiв ви-
явилася ще радикальнiшою – тим бiльше напередоднi святку-
вання столiтнього ювiлею Кобзаря. Якщо Маяковський усе ж 
залишає за Пушкiним право на почесне мiсце в лiтературi («Ну, 
давайте, / подсажу / на пьедестал»), то Семенко погрожує спа-
лити першу книгу серед нацiональних духовних святинь.

Це висловлювання, що вважалося святотатством, М. Се-
менковi не пробачили нi за життя, нi пiсля смертi. Хоча в 
1926 роцi вiн став редактором двосерiйної стрiчки про Тараса 
Шевченка, а одне iз зiбрань своїх творiв назвав «Кобзар» (1924). 

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



136

Узагалi у ставленнi до Шевченка Семенко був доволi 
непослiдовним. У його раннiх творах можна спостерегти окремi 
шевченкiвськi мотиви та iнтонацiї. Ймовiрно, вони зумовленi 
впливом його матерi (вона народилася за два роки по смертi 
Шевченка). Марiя Проскурiвна теж пробувала писати в народ-
ницькому стилi, створювала традицiйнi сюжети та образи, iз 
якими пiзнiше завзято боровся її син. 

Як вiдомо, мiсяць, зорi є чи не найуживанiшим атрибутом 
Шевченкових описiв природи, що живуть в унiсон з людськи-
ми вчинками, настроями. Скажiмо, трепетнi почуття Яреми, 
який сподiвається на зустрiч iз коханою, увиразнює мальовни-
ча пейзажна картина, витримана в нацiонально колоритному 
дусi: «Зорi сяють; серед неба / Горить бiлолиций; / Верба слуха 
соловейка, / Дивиться в криницю; / На калинi, над водою, / Так 
i виливає, / Неначе зна, що дiвчину / Козак виглядає» [12, с. 81].

Зв’язок поета з вiчнiстю Всесвiту, з космiчними свiтилами 
(мiсяцем, зорями) дав пiдстави С. Балею побачити елементи 
мiстицизму Шевченка: «Вже коли Шевченко у згаданiм нами 
власне уступi з “Гайдамакiв” говорить про те, що любить роз-
мовляти з мiсяцем, то є знаком, що поет не лиш вмiє вiдчувати 
велич космiчних творiв, але що вiн вiдчуває якесь посвоячен-
ня мiж ним i собою; вiн вмiє входити з ними в контакт, що по-
зволяє йому обмiнятись з тими гадками i приставати з ними 
як з рiднею. Є се спосiб вiдчування, що лежить уже на лiнiї 
мiстицизму» [1, с. 75].

Проте Семенко iнтерпретує Шевченковi мотиви та образи 
на свiй лад, як-от у вiршi «Бажання» (1914): «Але хто менi за-
перечить перевернути свiт? / Мiсяця стягнуть i дати березової 
кашi, / зорi вiддати дiтям – хай граються!» [10, с. 31] чи у вiршi 
«Дуже щира поезiйка» (1914), де образ чумакiв, активно вико-
ристовуваний Шевченком, асоцiюється з вiдсталiстю, хуторян-
ством, «староттям» (I. Нечуй-Левицький), вiд чого М. Семен-
ко прагне вiдмежуватися: «Мiсто [Київ. – Л. Р.] досить нудне / 
весною смердять акацiї / улицями ходить гидко / i не знаєш чи 
це ти в парк попав /чи десь в селi мiж чумакiв. / Менi не мiсце 
тут...» [10, с. 32–33]. 

Найпотужнiше звучать мотиви Кобзаря в однойменнiй 
збiрцi Семенка: «Сивi прадiди забутi / В грудях встануть враз, / 
Встануть безвiстю закутi, / Вже в останнiй раз. / Спiви матерi, 
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почутi / В колисковiм снi, / Всi слова перезабутi / Забринять в 
менi. / Вiтряки, хатки, долини, /Сiч, зелений гай – / Всi цi об-
рази прилинуть / Скажуть: “Не займай!”» [10, с. 403]. Тут, як 
i в Шевченка, отi «сивi прадiди», бiлi хатки, зеленi гаї, мате-
ринська колискова, Сiч – уособлення свiту предкiв, вiд якого 
не може повнiстю абстрагуватися автор i яким не має права 
 нехтувати.

Ще одна особливiсть Маяковського-футуриста – iндивiду-
алiзм, що проявляється вже в назвi творiв з використанням 
займенникiв «я», «себе» i власного прiзвища: «Я сам» (авто-
биография), «Я», «Я и Наполеон», «Я счастлив!», «Себе, лю-
бимому, посвящает эти строки автор», «С товарищеским при-
ветом, Маяковский», «Необычайное приключение, бывшее 
с Владимиром Маяковским летом на даче» тощо. Чи не цi 
назви пiдказали М. Семенковi назви вiршiв «Я» (два твори), 
«Я iду», «Я люблю», «Я пропоную», «Я живу в Патагонiї» 
i назву  манiфесту «Сам», у першiй власноручно виданiй книзi, 
iз гучними рядками про Шевченка, що послужили, ймовiрно, 
матерiалом для скандальних публiкацiй Олеся Бузини.

Нiгiлiстичне й егоцентричне начало в життєтворчостi 
основоположника i теоретика українського футуризму набу-
ває гiпертрофованих, дещо спотворених форм. Якщо вiрити 
Оксанi Буревiй, дочцi Костя Буревiя – колишнього приятеля 
Семенка, – подружнє життя поета проходило так: «Свою пер-
шу дружину-вчительку – Семенко називав “просвiтянкою”, 
бив нещадно за те, що в школi вона вчить дiтей любити Шев-
ченка, не генiя – Семенка. Сусiди пробували заступитися, але 
i їм дiставалося... Дитину Семенкову дружина не наважува-
лася тримати вдома. Дiвчинка плакала – Михайль скаженiв. 
Тому хвора дитина мiсяцями перебувала в дитячому будинку-
санаторiї» [6, с. 390]. Невiдомо, наскiльки це вiдповiдає дiйс-
ностi, тому що саме Iрина Семенко стала ретельною дослiд-
ницею поезiї батька, який присвятив їй вiрш – «Пiсня трампа» 
(англ. tramp – бродяга), де запевняє не лише у кровнiй, а й 
духов нiй спорiдненостi з донькою: «Я знаю, що зараз мене 
зрозу мiла б тiльки ти – моя дочка!» [10, с. 649]. 

Колишнiй учасник «Нової Генерацiї» Володимир Гаряїв 
влаштував цiлу кампанiю на захист Семенка, спростовуючи 
«одiозний» (I. Бондар-Терещенко) спогад О. Буревiй [див.: 2].
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Маяковський-футурист дуже епатажний, особливо коли 
йдеться про мiщанську психологiю обивателя, якому вiн по-
грожує: «Я захохочу и радостно плюну, / плюну в лицо вам…» 
(«Нате!»). 

Намагався наслiдувати свого кумира i М. Семенко. Вiн не 
лише погрожує спалити «Кобзар», але й: «Роздягнусь бiля 
Хмель ницького, / Покажу всiм, / Що в мене красиве тiло» 
(«Тов. Сонце»), що давало пiдстави звинувачувати автора в 
ексгiбiцiонiзмi.

Пiд впливом В. Маяковського перебував i молодий поет 
О. Влизько (1908–1934). Вийшла його збiрка агiтацiйних вiр-
шiв у стилi В. Маяковського «Моє ударне» (1931).

Ще юнаком-студентом Олекса вiдвiдував «Майстерню мон-
тажу слова», створену футуристами. Напевно, саме поезiя Мая-
ковського i Семенка пiдказала назву його «прозопоезiї» «Сам». 
Хоча вплив Маяковського i поетiв лiвого фронту на Влизька 
очевидний (вiн є деструктором то романтики, то «генiїв», то 
навiть самого мистецтва поезiї), нiгiлiстична поза загалом чужа 
природi його таланту. Деструкцiя старих форм для нього – не 
самоцiль: вiн руйнує старi системи, щоб створити власну есте-
тику, тому серед укрлiфiвцiв вiн займав рiзко iндивiдуалiстичну 
позицiю, залишався вiрний своєму iдiостилю.

Виступаючи проти культу класикiв, вiн усе ж не мiг повнiстю 
порвати з традицiєю, використовував традицiйнi форми 
(«Кострубатi сонети»), переробляв на сучасний лад класичнi 
жанри, наприклад, оду («Ода мiщаниновi», «Обивателiада»), 
баладу («Балада про короткозоре Ельдорадо», «Балада про 
остаточно короткозоре Ельдорадо»). Маяковський також ви-
користовує традицiйний баладний жанр («Баллада об одном 
короле и тоже об одной блохе»), який доволi поширений i у 
творчостi раннього Шевченка. 

З одного боку, О. Влизько заперечує поезiю як емоцiйне яви-
ще («Емоцiй не хочу. I з ямбом у мене покiнчено»), пародiює 
(як i Маяковський у вiршi «Тамара и Демон») поезiю М. Лер-
монтова («Тамара в агонiї»), М. Асєєва («Iнвектива»), Б. Пас-
тернака («Матерiали до епопеї»). З другого – вiдчуває неста-
чу по-справжньому великих талантiв, без яких неможливе 
нацiональне вiдродження: «Ще треба нам нових Шевченкiв, / 
Ще треба нам нових Франкiв» [3]. 
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Iм’я Шевченка знадобилося О. Влизьковi для того, щоб 
розвiнчати стереотипи у сприйняттi української культури. 
Примiром, у репортаж «Аеро й верблюди» iмплантуються об-
рази лiричної мiнiатюри Т. Шевченка «Садок вишневий коло 
хати»: «Будь я директором “українлiсу”, – я б щодня ходив до 
голови врнг, усрр, доводив би йому потребу вчинити ревiзiю 
пейзажнiй частинi шевченка, вимагав би вiд нього й призвiв 
би його нарештi до катастрофiчної директиви знищити вздовж 
залiзниць на обсяг очей усi українськi садки вишневi коло хат, 
аби московськi лiрики уткiни побачили за панциром цих ви-
шневих садкiв вивiски соз’iв, комун, артiлей, молочарських 
фарм, машиново-тракторних станцiй, осередкiв тсоавiяхему, 
що безжалiсно й ретельно знищують з бальонами в руках усiх 
сантиментальних хрущiв, якi насмiлюються гудiти над виш-
нями» [7, с. 24]. Iгнорування О. Влизьком норм правопису 
(прiзвище Кобзаря – з маленької букви) може сприйматися як 
зневажливе ставлення до постатi Шевченка. 

Проти обмежених штампiв, що межують з анекдотами, 
у сприйняттi України, її побуту, культури, мови (а мова – душа 
народу) висловлюється i Маяковський у вiршi «Долг Украи-
не», де також фiгурує iм’я Шевченка: «А что мы знаем / о лице 
Украины? / Знаний груз / у русского / тощ... / Знают вот / укра-
инский борщ, / знают вот / украинское сало. / И с культуры / 
поснимали пенку: / кроме / двух / прославленных Тарасов – / 
Бульбы / и известного Шевченко, – / ничего не выжмешь… / 
А если прижмут – / зардеется розой / и выдвинет / аргумент 
новый: / возьмет и расскажет / пару курьезов – / анекдо-
тов украинской мовы. / Говорю себе: / товарищ москаль, / на 
Украи ну / рожу не скаль. / Разучите / эту мову / на знаменах – / 
лексиконах алых, / эта мова / величава и проста: / “Чуешь, сур-
мы загралы, час расплаты настав...”». Пригадується, за радян-
ських часiв останнi рядки були хрестоматiйними, коли йшло-
ся про значення й особливостi української мови, її зв’язок iз 
росiйською.

О. Влизько звертається до основоположника нової укра-
їнської лiтератури i з позицiї тяжiння футуристiв до високої 
європейської культури, незважаючи на iдею створення про-
летарського масового мистецтва, декларованого ними. У вiршi 
«Заклик до громадянської дисциплiни» поет радить Тарасовi 
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Григоровичу замiсть вишиванки (очевидно, уособлення  нацiо-
нальної обмеженостi, хуторянства) одягнути пiджак, ставлячи 
за приклад йому автора «Евгения Онегина»: «Он Пушкiн / у 
лаптях / нiде / не ходив, / то й ви / нас / не компромiтуйте!» 
[цит. за: 11, с. 78].

Якими б крамольними не видавалися висловлювання 
футуристiв, але, можливо, то – лише зовнiшня бравада, епатаж 
(вiдповiдно до естетичних настанов футуризму). I рацiю має 
О. Сiнченко: «В цiлому боротьба футуристами велася не проти 
творчостi Шевченка, а проти культу Шевченка, тiєї матричної 
рустикальної вiзiї культури, що гальмувала, на їхню думку, рух 
естетських пошукiв» [11, с. 78].
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Станiслав Росовецький 
(Київ)

ТВОРЧIСТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  
I СУЧАСНА IНТЕРНЕТНА ЛIТЕРАТУРА

У пропонованiй розвiдцi йдеться не про вiдбиття постатi й 
творчого спадку Шевченка в мережевiй лiтературi (це окрема i 
цiкава, мабуть, тема), а саме про структурнi подiбностi мiж нею 
i творчiстю українського генiя, якi можуть здатися, як казали в 
радянськi часи, типологiчними, але насправдi, як ми спробуємо 
показати, вони пояснюються здебiльшого генетично.

Уточнимо дещо стосовно об’єктiв порiвняння. Якщо в за-
гальному комплексi писемно фiксованих текстiв Т. Шевченка 
розрiзнятимемо власне лiтературнi твори та словеснi тексти без 
помiтної естетичної функцiї (листи, дiловi папери тощо), то не 
грiх було би так само диференцiювати й iнтернетну лiтературу. 
На жаль, остання з теоретичного погляду осмислена досить 
слабко. Зокрема, Н. Герасименко у виданнi « Слово i час» звер-
нула увагу на те, що в «мережевiй лiтературi вже виробилась 
оригiнальна система оцiнок та власний сленг (слова «зачот» i 
«аффтор жжот» свiдчать про позитивну оцiнку твору, а реплiка 
«аффтар, выпей йаду» – про негативну)» [2, с. 69–70]. Але ж, 
мабуть, варто було звернути увагу, що цi формули «псевдо-
фонетичного письма» базуються саме на росiйськiй мовi, та 
обговорити це явище – як i той факт, що українськi автори за-
любки беруть участь у росiйських iнтернетних лiтературних 
конкурсах, а на сайтi «Поэзия.ру» зустрiчаємо й поезiї укра-
їнською мовою, немов в росiйських часописах Шевченко-
вих часiв. Дослiдниця навела твердження О. Довженка, про 
те, що «новi комунiкацiйнi технологiї – фактори новiтнього 
письменства», якi «зумовили ґенезу зовсiм нових жанрових 
форм». Якi ж це жанри? SMS – «перший в iсторiї лiтератури 
епiчний жанр з обмеженою кiлькiстю символiв». Звернемо 
увагу на справдi вражаючу деталь у характеристицi SMS: це – 
«перший жанр, у якому за непотрiбнiстю вiдпали граматичнi 
форми». Подiб ними до нього є  «онлайн-форум», «ICQ – 
множинно-дiалогiчний жанр, близький, можливо, до античних 
фiлософських дiалогiв» [2, с. 69–70]. Судячи з типових  реплiк 
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користувачiв ICQ (англiйський вiдповiдник «I seek You»), 
останнє припущення є надто оптимiстичним. Нарештi, це «чат 
як iдеальна драматургiчна форма. Головна, принципово нова 
якiсть – паралельний перебiг декiлькох дiалогiв» [2, с. 70]. Коли 
перед нами не стеб, то навряд чи й сам автор вiднiс би цi жан-
ри дiлового i розважального спiлкування до власне художньої 
лiтератури, худлiта, fiction. До аналогiв останньої в мережевiй 
лiтературi насправдi належать iнтернетна проза (головним чи-
ном оповiдання та прозовi мiнiатюри) й iнтернетна лiрика. Ро-
мани iнколи вивiшуються, але не користуються помiтним по-
питом у читачiв. Зразкiв драматургiї настiльки небагато, що їх 
можна не брати до уваги.

Цi попереднi зауваги дозволять нам перейти до вiдповiдникiв 
у Шевченковiй творчостi таких пов’язаних мiж собою особ-
ливостей мережевої лiтератури, як мультимедiйнiсть, гiпер-
текстуальнiсть, нелiнiйнiсть, iнтерактивнiсть. Знову варто 
зазначити, що з боку мережевої лiтератури йдеться про певнi 
можливостi, дарованi технiчним прогресом  (зокрема, багато 
писалося про переваги мережевої лiтератури над паперовою, 
але фактично вони майже не реалiзувалися iнтернетними 
авторами). 

Почнемо з Шевченкових аналогiв мультимедiйностi, тобто 
можливостi для писемного iнтернетного тексту бути створеним 
в iнтегральнiй взаємодiї з текстами словесним, звуковим, му-
зичним, зображальним статичним i вiдео. Поки що досягнення 
в цiй галузi незначнi. Це продемонстрував й український проект 
2010 року «Мамай i маргарин», який «об’єднав 10 iлюстраторiв 
та 21 автора оповiдань. Iдея – кожен автор пише коротке 
оповiдання, а художник малює до нього iлюстрацiю» [2, с. 66]. 
Iнтернетна специфiка виявляється хiба що в доступностi про-
екту для будь-якого митця i лiтератора, що має комп’ютер i до-
ступ до Iнтернету, володiє вiдповiдними програмами.

Шевченко ж був письменником i художником (живопис, 
графiка, скульптура) професiйно, спiваком i актором – як лю-
битель, у синтетичному видi мистецтва – театрi – вiн виступав 
ще як драматург, режисер i навiть освiтлювач  – коли ставив 
i освiтлював «живi картини» в Нижньому Новгородi [9, т. 6, 
с. 138]. Конкретнiше мультимедiйнiсть своєї творчостi Шев-
ченко реалiзував як iлюстратор власних лiтературних творiв 
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та автор пiдписiв до власних малюнкiв, акварелей, сепiй та 
офортiв, його альбоми мiстять записи фольклорних творiв, за-
мальовки з натури, ескiзи. У «Щоденнику» знаходимо не лише 
два його малюнки, але й нотний запис, зроблений буфетником 
«Князя Пожарського», скрипалем iз крiпакiв, А. Пановим (вiд 
25 серпня 1857 р.).

Сербський лiтературознавець С. Йованов запропонував 
свого часу зручне визначення гiпертексту. Це  «текст, який не 
обмежений лiнiйним розвитком, тобто одним хронологiчно- 
логiчним порядком, а розгалужується на багато напрямiв / 
рiвнiв / фiналiв; гiпертекст як мова / медiй передбачає комунi-
кацiю у двох (i бiльше) напрямах – читачi тексту стають спiв-
авторами» [11 s. 63] (використано переклад О. Титаренко). 
Досi було непомiтно, щоб мережева лiтература скiльки-небудь 
плiдно скористалася можливостями створення колективних 
гiпертекстiв. Недаремно ж у написаному ще 2000 року есе Мерi 
та Персi Шеллi (Мерсi Шеллi, Олексiй Андреєв) «Дiти скля-
ра, або Дiамантовий вiк без нас (ода кiберпанку)», у пасажi, де 
коментується один iз сайтiв С. Лук’яненка, є знаменна фраза: 
«Всi минулi iгри в колективну творчiсть, гiпертексти та iншу 
сiтературу велися в Рунетi виключно для розваги» [10]. Але ж 
не виходили за межi експериментiв i українськi спроби в цьому 
напрямi. Наприклад, проект активного в 2005–2007 роках видав-
ництва «Букви i цифри» пiд назвою «8. Жiноча мережева про-
за» (2006) або № 28 за 2007 рiк часопису «Четвер» Ю. Iздрика, 
цiлком заповнений текстами з Iнету, точнiше, з «Живого жур-
налу». Ю. Iздрик при цьому зауважив, що всi тексти «вибранi 
з текстового простору Live Journal, селектованi, упорядкованi 
(або згенерованi) комп’ютерною програмою, i жодним чином не 
корелюють iз естетичними чи iнтелектуальними уподобаннями 
редакцiї». До тези про власне невтручання в процес вiдбору i 
редагування Ю. Iздрик ще раз повертається, наполягаючи, що 
«редакцiя не завжди подiляє iдеологiчнi, сексуальнi чи iденти-
фiкацiйнi преференцiї деперсоналiзованої автури, а вiдтак ски-
дає з себе будь-яку вiдповiдальнiсть за можливi психiчнi травми 
деперсонiфiкованого читача». У дужках зауважимо, що якраз 
«деперсонiфiкованого читача» надто важко психiчно травму-
вати… Зi свого боку, Н. Герасименко зазначила про цей проект, 
що «в “Четвер” записи блогерiв потрапили без їхнього вiдому», 
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i вони могли «знайти свої дописи завдяки нiкам та аватаркам…» 
[2, с. 66]. Вiд лiтератури цi забави надто далекi. Отже, мова про 
технiчнi можливостi, належним чином поки що не реалiзованi.

Зосередимося спершу на такiй особливостi гiпертекстуаль-
ностi, як спiвтворчiсть читачiв стосовно авторського тексту, що 
в мрiях перших прихильникiв мережевої лiтератури мало при-
вести до розчинення авторського тексту в безмежному колек-
тивному. Зауважимо, що ця iдея далеко не нова. Iї висловив ще 
в кiнцi XVII – на початку XVIII ст. Климентiй Зiновiїв, який 
звернувся до читачiв свого збiрника паремiй:

Ви жє, чтущиє, молю вас, єщє вспоминаитє 
и, кгди схощєтє, подлуг азъбуки докладайте…
            [4, с. 211].

I читачi справдi дописували прислiв’я i приказки на за-
лишених вiльними мiсцях рукопису. Ще далi вглиб вiкiв, 
у середньовiчнiй лiтературi, в тому числi i в давнiй українськiй, 
пригадаємо спiвтворчiсть читачiв з автором, яка проявлялася в 
створеннi ними нових редакцiй текстiв, а також їх контамiнацiй. 
Зазначимо, що це вiдбувалося з текстами i в рукописах, i в 
стародруках. 

З цього погляду значний iнтерес для нас являє «Щоден-
ник» Шевченка, де, крiм авторського тексту i власних його 
малюнкiв, знаходимо й iнскрипти читачiв, з якими поет 
зустрiвся в Астраханi. Ось що написав про це вiн сам: «Земля-
ки мои <…> лишили меня свободы самому вести свой журнал 
и взяли эту обязанность на себя» (вiд 23 серпня 1857 р.) [9, т. 5, 
с. 85]. З культурологiчної точки зору це iнтерпретацiя знайо-
мими поета його щоденника як альбому, куди гостi заносять 
свої комплiментарнi записи та побажання його хазяїновi (або, 
в пiзнiшiй традицiї, хазяйцi). Захiдноєвропейська мода на аль-
боми поширилася в Росiї з середини XVIII ст., при цьому пер-
шими їх володарями були чоловiки, дворяни-помiщики, а го-
ловним вмiстом – малюнки [5; 6]. У першiй половинi XIX ст. 
ця мода стає жiночою, а поруч iз малюнками з’являються 
формульнi побажання, вiтання й альбомнi вiршi-мадригали. 
Спустившись до селянського побуту, дiвочi альбоми-спiваники 
дожили до 80-х рокiв XX ст. [8].

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



145

Зi своїм «Щоденником» Шевченко експериментував як 
з певним гiпертекстом, про що свiдчить запис вiд 4 жовтня 
1857 року, зроблений незграбною рукою малописьменного ла-
кея. Поет пояснював: «Я хотел по примеру Юлия Цезаря и ра-
ботать, т. е. рисовать, и диктовать, но мне ни то, ни другое не 
удалось» [9, т. 5, с. 115].

У своїй поетичнiй творчостi українською мовою Шевченко, 
безперечно, тяжiв до створення гiпертекстiв, i таким гiпертекс-
том є насамперед його поетичний спадок у цiлому. Видавцi, 
вiдтворюючи цей поетичний гiпертекст у рiзному обсязi та 
виходячи з iдеологiчних стандартiв, користувалися для цьо-
го  назвою першої збiрки Шевченка «Кобзар», хоч сам поет, 
повторив ши цю назву в проектi збiрки 1847 року, новi такi 
зiбрання своїх поем i поезiй називав уже iнакше. Отже, можна 
говорити й про поетичнi гiпертексти, генерованi самим Шев-
ченком, i про гiпертексти штучнi, що їх, наслiдуючи поетовi, 
створювали видавцi та редактори.

У згаданих Шевченкових гiпертекстах, живих, нiби пульсую-
чих, знаходимо дуже яскравi аналоги iнтернетної нелiнiйностi. 
Ця бажана та iдеальна якiсть мережевої лiтератури iнколи 
розумiється її пропагандистами дуже наївно. Зокрема, 
Т. i К. Паньо зазначили: «Текстовий детермiнiзм почав дратува-
ти письменникiв досить давно. По-перше, лiнейний текст дуже 
обмежує автора: вiн не може, скажiмо у фiналi одночасно i вби-
ти головного героя, i залишити його серед живих. Щоб герой 
при цьому виявився негiдником – i водночас повiвся як благо-
родна людина» [7]. А в мережевiй лiтературi, мовляв, це мож-
ливо. Нiби автори не знайомi з лiтературознавчим поняттям 
«вiдкритий фiнал»? З шекспiрiвським типом характеру? Не 
читали новели О. Генрi «Дороги долi» («The Roads of Destiny», 
1909) або нелiнiйної прози М. Павича?

Нелiнiйнiсть у Шевченка – явище достатньо складне, якнай-
тiснiше пов’язане з проблемою варiативностi його поетичних 
текстiв. Головний фахiвець з Шевченкової текстологiї В. Бородiн 
писав 1989 року, що академiчне видання творiв Шевченка має 
на метi «встановлення дефiнiтивного остаточного (основного) 
тексту твору i творчостi письменника загалом» [1, с. 178]. Ця 
думка повнiстю повторюється у передмовi до видання 1989 року 
i, з деяким спрощенням, у другiй передмовi («Вiд редколегiї») 
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до першого тому видання 2001 року, де «головне завдання» 
академiчного Повного зiбрання творiв визначається таким чи-
ном: «Встановити точний (в особливо складних випадках яко-
мога точнiший) дефiнiтивний текст у всiй, якої тiльки можна 
сьогоднi досягти повнотi його модифiкацiй [термiн вибраний 
невдало. – С. Р.], вiд найперших начеркiв до останнiх редакцiй» 
[9, т. 1, с. 69]. Але ж до iдеї «дефiнiтивного остаточного (основ-
ного) тексту твору» упорядники повертаються у вступних ува-
гах до «Коментарiв», де йдеться про процедуру «мотивування 
основ ного, дефiнiтивного тексту» [9, т. 1, с. 593].

Тому зберiгає свiй сенс i критичне зауваження Г. Грабовича 
у працi «Мiж словом i схемою» (1993), що ця концепцiя при-
зводить до «певного звуження – до однини, саме до одного, 
“остаточного” тексту». Учений пояснює: «Як до точки. А що 
коли ця схема неадекватна? Що, коли тут дiє не однина, а мно-
жина, не “текст”, а “тексти”? Що, коли метафора, якою краще 
можна окреслити кiнцевий продукт Шевченкової творчостi, 
є не точка-об’єкт, остаточно завершена редакцiя, а силове 
поле, вiбрацiя тексту саме варiантами?» [3, с. 140]. Дослiдник 
наполя гає, що поетичнi твори Шевченка, з перспективи його 
поетичного корпусу, є немовби варiантами одне одного – або 
принаймнi варiацiями «на одну й ту саму тему» [3, с. 145].

Г. Грабович зауважив, що Шевченко суттєво вiдрiзняється 
вiд iнших великих поетiв, «дехто з яких (це зокрема стосуєть-
ся Мiцкевича) нiколи не повертається назад до раз порушеної 
модальностi-форми; натомiсть Шевченко постiйно повертаєть-
ся i постiйно поглиблює те, що вiн уже ранiше порушував» [3, 
с. 149]. Зрозумiло, що у фольклориста ця особливiсть поетич-
ної творчостi Шевченка викличе власнi, фаховi асоцiацiї.

I, нарештi, про доволi розпливчасту особливiсть мереже-
вої лiтератури, яку її адепти називають iнтерактивнiстю. Не-
має сумнiву, її вистачає в театрi, що його так любив Шевченко. 
А в XIX ст. вiдгуки глядачiв могли бути навiть i матерiальними: 
на сцену кидали або кошелi з грошима, або моченi яблука, в 
цьому останньому випадку цiлячи в невправних акторiв.

Як письменника, Шевченка дуже цiкавив «зворотний 
зв’язок», реакцiя читачiв на його твори. Є в нього написана на 
засланнi поезiя «Хiба самому написать…» з такими гранично 
вiдвертими рядками:

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



147

Либонь, уже десяте лiто,
Як людям дав я «Кобзаря»,
А їм неначе рот зашито,
Нiхто й не гавкне, не лайне,
Неначе й не було мене
[9, т. 2, с. 199].

Сам поет виступав як активний читач, залишаючи свої 
маргiналiї на берегах прочитаних книжок. Ось що пише вiн про 
власнi зауваження до першого тому «Записок о Южной Руси» 
П. Кулiша: «Прочитавши в первый раз эту алмазную книгу, 
я дерзнул было делать замечания, но когда прочитал в другой 
и в третий раз, то увидел, что заметки мои – заметки пьяного 
человека и ничего больше. Окромя Суботова, т. е. насчет места 
бывшего дома Богдана Хмельницкого» [9, т. 5, с. 18]. Цей свiй 
примiрник Шевченко планував подарувати Я. Кухаренковi 
(див. ще: 9, т. 6, с. 123, 132), але у листi до М. М. Лазаревсько-
го вiд 18–19 жовтня 1857 року повiдомив, що його «подарував 
нашим київським землякам в Астраханi» [9, т. 6, с. 139]. Поет 
шкодував, що «поля книги испачканы нелепыми замечаниями» 
[9, т. 5, с. 18], тодi як для iсторiї української фольклористики 
цей примiрник, що не зберiгся, був би найцiннiшим джерелом.

Спробуємо тепер пояснити цi паралелi мiж творчiстю 
Шевченка та iнтернетною лiтературою. Вiдразу зiзнаюся, що 
мiркуючи над цiєю проблемою, я заразом знайшов, як менi 
здається, шлях до розв’язання одного питання, яке бентежи-
ло мене чи не з дитинства. Рiч у тiм, що незважаючи на свою 
генiальнiсть i велич, Шевченко завжди здавався менi – на 
вiдмiну вiд iнших генiїв свiтової лiтератури, того ж Шекспiра, 
про якого доводилося писати, або навiть Бернарда Шоу i Ко-
цюбинського – душевно близьким, людиною, чию психологiю 
я здатен зрозумiти, яка здається менi, звичайному, пересiчному 
читачевi, в деяких вимiрах конгенiальною.

Який же тут зв’язок? А ось який. Тi особливостi творчостi 
та творчої поведiнки українського генiя, якi зближують його 
з сучасними диваками, що розважаються iнтернетною словес-
нiстю, як i подiбнi риси мережевої лiтератури, пояснюють-
ся тим самим джерелом – це фольклор iз його прадавнiми 
синкретизмом i синтетизмом. Про Шевченкiв фольклоризм 
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 написано достатньо багато, iнтернетна ж лiтература з фольк-
лором не порiвнювалася, але  ототожнювалася, що є явним 
перебiльшенням. Реально ж Iнтернет близький не так до того 
фольклору, що його вивчають студенти, як до реального, живо-
го, де дiє, пульсуючи, але нiколи не зникаючи, усний гiпертекст 
чуток i новин, своєрiдної рухомої усної «газети» та «iсторiї» 
села, де побутують здебiльшого такi ж короткi тексти, як i в 
мережевiй лiтературi, хоч обсяг тексту залежить не «вiд розмiру 
монiтора» [2, с. 70], а вiд природних якостей оповiдача i мовця. 
Як в Iнетi блогер генерує чутки та особистi звiрення, а оповiдi 
вiд третьої особи звичайно перепостує, так i в реальному 
фольклорi. Як це показав свого часу К. вон Сидов, найчастiшою 
формою побутування усної прози є аморфнi «чутки-плiтки» 
та короткi меморати, «фабуляти» ж, оповiдi вiд третьої осо-
би, зустрiчаються найрiдше [див.:  12]. Гiпертекстами вищого 
рiвня в українському фольклорi були, наприклад, репертуари 
казкарiв, а також кобзарiв i лiрникiв.

Нашi спостереження дозволяють зробити два висновки. 
Перший – стосовно сутностi так званої iнтернетної лiтератури. 
Можна помiтити, що власне художня лiтература не змiнилася 
з часiв появи Мережi, вона вiдчутно опирається технiчним 
новацiям, пов’язаним зокрема з новими мультимедiйними 
мож ливостями. Iнтернет – це лише ще один носiй для лiтера-
турного тексту, принципово не вiдмiнний вiд глиняної таблич-
ки, паперового рукопису, друкованої книжки, електронного 
диска або рiдера. Варто зазначити, що навiть прославлена 
загальноприступнiсть iнтернетної творчостi є фiкцiєю – вхiд 
обмежено, бо не всi мають комп’ютери та грошi на трафiк. Але 
вiдносна демократичнiсть зовнiшнiх умов публiкацiї в Iнтернетi 
призвела до того, що, вiдчувши подих свободи та звiльнившись 
вiд обмежень i табу сучасної друкованої лiтератури, юзери 
несвiдомо вiдтворили деякi особливостi саме фольклорної 
трансмiсiї текс ту, колективнiсть фольклору, його анонiмнiсть, 
а також i практичну вiдсутнiсть у фольклорi «теоретичного 
самопiзнання».

Що ж до причин близької дистанцiї до Шевченка, людини й 
автора, що її вiдчуває сучасний читач, то можна запропонува-
ти таке пояснення: глибинна орiєнтацiя самих психологiчних 
i структурно-поетикальних основ Шевченкової творчостi на 
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вiтчизняний фольклор викликає i в нас, сучасниках iнтернетних 
забавлянок i водночас – спадкоємцях, частiше несвiдомих, 
плодiв тисячолiтньої творчостi наших предкiв у рiчищi усної 
традицiї, таке вiдчуття внутрiшньої спорiдненостi з генiєм, яке 
не має нiчого спiльного з вульгарним амiкошонством.
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Владлена Руссова 
(Миколаїв)

ПРОРОЧИЙ ГОЛОС КОБЗАРЯ  
У ТВОРЧОСТI МИКОЛАЇВСЬКИХ ПОЕТЕС

До образу Кобзаря та його творiв зверталися всi українськi 
письменники ще iз часiв, коли пiсля смертi поета його iм’я стало 
символом української нацiї. Вiн був взiрцем та орiєнтиром для 
багатьох поетiв XX–XXI ст. Мовиться не лише про Кобзаревi 
нацiотворчi тематику й мотиви, але й про загальнолюдськi 
проб леми сенсу iснування, щастя, реалiзацiї свого таланту.

Серед миколаївських поетес, у творчостi яких знаходимо 
неперебутнi зразки поетичного образу Т. Шевченка, привер-
тають увагу Днiпрова Чайка, Людмила Чижова та Свiтлана 
Iщенко (Торнтон). Ураховуючи, що спецiального дослiдження 
стосовно заявленої теми не оприявнено, доцiльним було б роз-
глянути рецепцiї Шевченкової величi здебiльшого на матерiалi 
поезiй сучасних мисткинь Л. Чижової та С. Iщенко. Заува-
жимо, що до означуваної проблеми в комплексi лiтературної 
шевченкiани звертався В. Бойченко [2].

Щодо шевченкiани Днiпрової Чайки, яка народилася на 
Миколаївщинi, то в передмовi до видання її творiв 1960 року Олег 
Килимник справедливо зазначив, що у формуваннi її як поетеси 
творча спадщина Тараса Шевченка зiграла визначну роль, а в її 
багатьох поезiях звучать мотиви творiв Кобзаря [3, с. 6]. Зокре-
ма, iдеться про такi вiршi Днiпрової Чайки: «Тарасова думка» [3, 
с. 217–218], «Роковини» [3, с. 226], «К портрету Лермонтова» [3, 
с. 352–353]. Так, у поезiї «Роковини», яку було опублiковано 
1931 року вже пiсля смертi Днiпрової Чайки, не тiльки акцен-
товано увагу на ролi народного митця в життi суспiльства, але й 
процитовано рядки його поезiї «Менi однаково…». Водночас тут 
не можна погодитися з О. Килимником, що нiби твiр слабкий че-
рез засвоєння письменницею iнтерпретацiй творчостi Шевченка 
лiберальними народниками [3, с. 6]. У 30-х роках ХХ ст. актуаль-
ними залишалися проблеми «приспаної України», окраденого 
волею i обманутого народу. Тому й було надруковано цей вiрш 
пошанувальниками творчостi поетеси, що нагадував читачам 
тривожнi слова, якi йшли з глибин зболеної душi:
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Та не однаково менi,
Як Україну злiї люди
Присплять, лукавi, і в огнi
Її, окраденую, збудять, – 
Ох, не однаково менi… [3, с. 212].

Образ самого Т. Шевченка в поезiї «Роковини» є уособлен-
ням громадянського сумлiння, а його могила – «символ пам’ятi 
про Великого Кобзаря», мiсце, де «завжди пульсує його слово» 
[11, с. 111]. У поезiї росiйською мовою Днiпрова Чайка, звели-
чуючи свободолюбивого поета М. Лермонтова, актуалiзує зна-
чення Шевченкової поетичної спадщини:

Один святой Кобзарь, что с величавой силой
Страданья родины – Украины воспел [3, с. 352].

А ось поезiя «Тарасова думка», подана до альманаху «Степ» 
у 1885 роцi, була викреслена цензором, який, передбачаючи 
вплив антиiмперської iдеї цього твору на читача, зазначив, що 
«в душi поетеси живе надiя, що Україна iще зовсiм не померла, 
що вона може вiдродитися» [12, с. 20].

Зауважимо, що шевченкiану Днiпрової Чайки на сучасних 
засадах ґрунтовнiше розглянув Iван Немченко у своїх статтях 
та книзi «Поезiя Днiпрової Чайки» [12; 13; 14]. Хоча, на жаль, 
до бiблiотек Миколаєва ця книга не дiйшла через малий тираж. 
I навiть у навчальному посiбнику для студентiв фiлологiчних 
спецiальностей, виданому миколаївським лiтературознавцем 
Л. Старовойт [16], книга I. Немченка не згадана. Водночас 
частину матерiалу iз цiєї книги користувачi Iнтернету можуть 
прочитати в його статтi «Шевченкова офiра» (Херсон, 2008).

До сили Шевченкового слова, його iдей так само з початку 
своєї творчостi (а це перша публiкацiя 1963 р.) зверталася Люд-
мила Чижова, яка до української культури прив’язана не лише 
нацiональнiстю, але й двома спецiальностями (агроном, а зго-
дом – органiзатор на культурно-освiтнiй нивi, режисер). Про це 
свiдчать i назви поетичних збiрок, наприклад: «Окраса  життя», 
«Води живої джерело», «Ода матерi», «Iз глибини народної 
криницi», «Скриня казок», «Пiсня тополина», «Емигея»  та iн. 
Доробок поетеси ґрунтується як на реалiях сьогодення,  iсторiї 
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України, так i на фольклорних джерелах. Питання фольклор-
них витокiв поетичної творчостi Л. Чижової вже було поруше-
но в статтях дослiдницi I. Берези. Зокрема, учена акцентува-
ла вплив як Шевченкової поеми «Гайдамаки», так i народних 
iсторичних пiсень на тематику й образи збiрки Л. Чижової 
«Емигея»  (1999) [1, с. 7]. Власне, мовиться про живлячу силу 
українського фольклору як у часи Тараса Шевченка, так i 
сьогоднi. У передмовi до збiрки з промовистою назвою «Iз гли-
бини народної криницi» (2003) Н. Огренич справедливо заува-
жила: «Поезiї Людмили Чижової допоможуть нашим земля-
кам встановити забутi народнi легенди, переосмислити подiї i  
факти iсторiї рiдного краю» [19, с. 5]. Саме в цiй збiрцi поете-
са подає низку творiв, присвячених М. Аркасу – автору опери 
«Катерина» [19, с. 30–36]. Зазначимо, що Л. Чижова є лауреа-
том Премiї iменi М. Аркаса.

Знаковою поезiєю в її творчостi є вiрш «Пророчий голос 
Кобзаря», що вже став пiснею, музику до якої написала ком-
позитор А. Олєйнiкова [15, с. 11]. Уперше ця поезiя була на-
друкована в збiрцi «Емигея». Емигеєю ранiше називали с. Ми-
гея. Саме цей населений пункт Миколаївщини дуже пам’ятний 
мисткинi: вона навчалася в Мигiївському радгоспi-технiкумi 
в учителiв-патрiотiв – таких, як iсторик В. Халiпенко. Як за-
уважила авторка в передмовi до книги, вiн «з-пiд напласту-
вань минулого добував для нас нашу iсторiю» [18, с. 3]. До-
сить яскравi образи кобзарiв i бандуристiв у циклi «Стежками 
козацької слави», створеному за мотивами iсторичного епосу 
про героїв- козакiв Буго-Гардiвської паланки, про Максима 
Залiзняка й Гонту, Iвана Сiрка i Гната Голого, Петра Калнишев-
ського й Петра Скаржинського. Завершується цикл поезiєю 
«Пророчий голос Кобзаря» [18, с. 28]. Лiричний герой твору 
глибоко проникся почуттям вдячностi Кобзаревi за його не-
проминальну творчу спадщину, за силу поетичного слова, що 
пробуджує совiсть народну, виповнюється любов’ю до людини. 
Наприкiнцi вiрша звучить iнтерпретацiя Шевченкового за-
клику: «...схаменiться, будьте люди...» [18, с. 28]. Цим поетеса 
актуалiзує «пророчий голос Кобзаря», з’єднуючи вiдродження 
нацiональної свiдомостi середини ХIХ ст. та сучасне – початку 
ХХI ст. Вона використовує також традицiйну для української 
поезiї характеристику Шевченка – «Iм’я Тарасове  святе...», яке 
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уславлене на всi вiки, «у серцях всiх поколiнь» [18, с. 28]. I десь 
як алюзiя до Шевченкового «присплять, лукавi, і в огнi її, окра-
деную, збудять...» прочитується перехiд до iншого цик лу – «Не 
приведи, Господи», у якому йдеться про загрозу екологiчної 
катастрофи, бо Чорнобиль – це попередження приспаної 
пильностi, адже Емигея («моя земля») знаходиться дуже 
близько до Пiвденноукраїнської АЕС. Особливо це вчувається 
в поезiї «Пiд крилом собору святих Петра i Павла». Читаймо:

I нiхто в тiй порi божевiлля
Не вiдчув страшної бiди,
Яка впала на душi нашi
Злом Чорнобильської звiзди [18, с. 37].

Повернiмося до збiрки «Iз глибини народної криницi», де 
пiсля поезiї «Пророчий голос Кобзаря» мисткиня актуалiзує 
життя й дiяльнiсть органiзатора «Просвiти» в м. Миколаєвi 
М. Аркаса, який своєю музичною творчiстю доносив Кобзареве 
слово до народу. Так, вiрш «Аркасове джерельце» має присвя-
ту – «До 150-рiччя вiд дня народження Миколи Миколайовича 
Аркаса». А поезiя-триптих «Катрусина доля» – «До 100-рiччя 
вiд дня першої постановки опери “Катерина” Миколи Аркаса в 
Миколаєвi (14 березня 1900 р.)». Турбуючись про юного чита-
ча збiрки,  поетеса на початку вiрша подає як епiграф уривок з 
листа М. Аркаса своєму друговi М. Кропивницькому: «Я знаю, 
що все буде гаразд, хоч не задля мене, котрого мало хто зна, 
а задля нашого великого батька Тараса, безталанна Катря якого 
з цього часу пiде блукати по свiту» [18, с. 32].

Використовуючи українську символiку, поетеса звеличує 
автора поеми «Катерина» та композитора однойменної опери 
в першiй частинi триптиха «Два орла». Друга частина – «Ка-
трусина доля» – оприявнює спiвчуття до долi покритки, її горя 
та естетичний захват вiд чарiвностi музики Миколи Аркаса. 
Iнтерпретуючи в цiй частинi слова Т. Шевченка, Л. Чижова наго-
лошує на очевидному – опера М. Аркаса здобула популярнiсть, 
і пiснi з неї «по всiм свiтi дiвчата спiвають» [18, с. 34]. Фiнальна 
частина триптиха «Нiч над Iнгулом» присвячена переживанню 
М. Аркасом успiху постановки «Катерини». Композитор, як вi-
домо, мав дуже щемливе ставлення до долi жiнки, яка народила 
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дитя поза шлюбом. До мотивiв Т. Шевченка в оперi додалися 
нюанси, продиктованi життям сiм’ї Аркаса. Мовиться про онука 
Миколу, якого донька народила без шлюбу, М. Аркас усиновив.

Поезiя «Тарасовi днi» Л. Чижової була надрукована 
2005 року в збiрцi «А вже весна». Твiр написано до березневих 
Шевченкiвських свят, у композицiї збiрки вiн займає централь-
не мiсце, адже книга присвячена знаменним дням весни i красi 
пробудженої природи. Наступного року цей вiрш пiд назвою 
«У березневий день» вiдкрив цикл «Iм’я Тарасове святе» збiр-
ника «Свiте, мiй свiте», до якого ввiйшли такi поезiї: «Тарасова 
церква», «Якби...», «У кожного своя доля», «Слово “Заповiту”» 
та вже вiдома – «Пророчий голос Кобзаря». 

Амбiвалентнiсть циклу закладено вже першими двома пое-
зiя ми, де в одному творi звучать мотиви вшанування митця 
бiля пiднiжжя його пам’ятника, а в другому – акцентовано iдею 
«Не сотвори кумира». У вiршi «Тарасова церква» пiдкреслено 
актуальнiсть творчостi Т. Шевченка завдяки її загальнолюд-
ським мотивам. Л. Чижова звертається до хрестоматiйних 
поезiй «Причинна» та «Заповiт», до краси поетичної метафори 
в цих вiршах:

Й понинi серце
Крає «Заповiт»,
«Причинна» душу
Розрива глибоко.
Живе мiж нами
Пiсня Кобзаря,
I Катерина
Над дитям ридає.
Такий вогонь,
Такi святi слова
Лиш у земного
Генiя бувають [18, с. 21].

Поезiя завершується думкою про збереження в душах того 
огрому Шевченкового слова, яке дорiвнюється «сяйву моли-
товному». А церква Тарасова, на яку нашi сучасники збирали 
кошти, зберiгатиме традицiю пошанування Кобзаря в наступ-
них поколiннях. Тому поетеса актуалiзує особистiсть Т. Шев-
ченка як Пророка, апостола Правди.
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Назва наступної поезiї циклу «Якби...» являє собою алюзiю 
до викривального Шевченкового вiрша «Якби ви знали, 
паничi...». В iнших реалiях ХХI ст. Л. Чижова з болем вiдзначає 
байдужiсть запанiлої верхiвки до люду України, соцiальне роз-
шарування й незлагодженiсть дiй та помислiв у народу вже 
вiльної (як i мрiяв Шевченко) України. I знову поетеса зверта-
ється до Шевченкового слова:

Та бiльшої бiди немає,
Нiж рiднi нерозумнi дiти:
Той мурує, той руйнує...
Той – аби прожити [18, с. 22].

Традицiйний Шевченкiв мотив пошуку винних у бiдах свого 
народу ґрунтується на людському чиннику, адже «не iз Божої 
вини, з людської – зубожiють хати...» [18, с. 22].

Iнтерполюючи Шевченковi яскравi сатиричнi образи 
перiоду «Трьох лiт» у свої твори, Л. Чижова звертається до бо-
лючих проб лем сьогодення України. Поезiя «У кожного своя 
доля» продовжує акцентацiю Шевченкового пророчого слова 
за алюзiями поеми «Сон». Iнтерпретацiя першого рядка поеми 
iз замiною «всякого» на «кожного» – це своєрiдне пiдсилення 
iстини, що всi ми пiд Богом ходимо, кожен з нас має право 
на життя. I це треба усвiдомити так, як Шевченко, апелюючи 
в епiграфi до Iоанна: «Дух истины, его же мир не может при-
яти, яко не видит его, ниже знаеш его» [21, с. 229]. У поезiї 
Л. Чижової вiдлунюється та сама занепокоєнiсть байдужiстю й 
бездiяльнiстю народу, насамперед «просвiщених», беззаконням 
i аморальнiстю в суспiльствi, на чому наголошував Т. Шевчен-
ко в поемi «Кавказ» та у вiршi «I мертвим, і живим...». Поетесу 
хвилює питання: а може, не так прочитуємо й розумiємо сло-
ва Пророка? (Врахуймо, що до цих творiв Шевченко добирав 
епiграфи зi слiв бiблiйних пророкiв Iєремiї та Iоанна.) У пое-
зiї Л. Чижової «У кожного своя доля» iдея «В своїй хатi своя 
правда...» протиставляється психологiї байдужостi «Моя хата 
з краю». Поетеса резюмує: «Хата, що стоїть iз краю, / Перша 
запалає» [20, с. 23].

Своєрiдно, нагадуючи Шевченкове «славних прадiдiв вели-
ких правнуки поганi», письменниця звертається до наших 
сучасникiв, аби збудити їх до дiї, побороти байдужiсть:
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Не чекаймо, що хтось за нас
Справу наладнає.
Ми, правнуки дiл великих,
Що, хисту не маєм? [20, с. 23].

Бiблiйним мотивом «Не сотвори собi кумира» починається 
наступний вiрш «Слово “Заповiту”». Мовиться про значення 
пророчого слова Шевченка – слова правди, рiдної мови для 
українського народу, iдей, якi закладенi в його творчостi, зок-
рема в «Заповiтi». Власне, у поезiї Л. Чижової, де вона апе-
лює до творчої спадщини Т. Шевченка, задiяно той широкий 
«дiапазон соцiальних переживань», про якi пише й Iван Дзюба 
у книзi «Тарас Шевченко» [4, с. 347].

Багато творiв української поетеси Свiтлани Торнтон 
(Iщенко), яка з 2001 року живе iз сiм’єю в Канадi, присвячено 
мистцям, зокрема Марусi Чурай, I. Франку, В. Висоцькому, 
С. Єсенiну, Л. Костенко, Т. Шевченку. Перший свiй вiрш, по-
шану Т. Шевченка, С. Iщенко написала в переддень 180-лiття 
пое та (1994), надихнувшись iсторiєю його кохання, про яку 
їй колись розповiв Шевченкiвський лауреат Дмитро Кремiнь. 
Як зазначила авторка, «вiрш написався в один вечiр i дуже 
легко». Вiн увiйшов до першої збiрки поетеси «Хорали неба 
i землi» пiд назвою «Остання пiсня Кобзаря». I хоча йдеться 
про кохання поета, С. Iщенко чiтко прописує трагедiю життя 
Т. Шевченка, якому не судилося сiмейне щастя, шляхи яко-
го скоротили «царя прислужники бридкi». У сумнi рефлексiї 
вплiтається також вiра в непроминальнiсть «кобзаревого 
вiльного слова» на всi часи. Порiвнюючи Ликеру Полусмако-
ву з Ярославною, якiй свого часу Шевченко присвятив свiй 
поетичний переклад зi «Слова о полку Iгоревiм», С. Iщенко 
дещо змiщує часопростiр. Вiдомо, що Ликера пiсля нещасли-
вого шлюбу з молодим п’яницею-цирульником, овдовiвши, 
поїхала до Канева. Цей факт у поезiї подано в романтич- 
ному ключi:

I Ярославною неначе,
Там, де Тарасова земля,
У чорнiм крепi жiнка плаче,
Що не дiждалась журавля [8, с. 47].
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У другiй своїй збiрцi «Сi-дiєз» (1998) С. Iщенко звертається 
до Кобзаря як до символу української нацiї, а його поетичне 
слово iнтерпретує в українських реалiях нелегких 90-х рокiв 
ХХ ст. Як i бiльшiсть українських поетiв, вiдчувши на собi ви-
пробування перших рокiв незалежностi, мисткиня апелює до 
Шевченкового слова, щоб висловити розчарування та водно-
час сподiвання на кращу долю українцiв:

Вiдгримiло й стихло «чорне» море – 
Час Петра, Єкатерини, Лизавети...
А Тарасовим питанням, де ти, доле?!
Вже волають не лише однi поети [6, с. 16].

Коли поетеса писала цей вiрш, то навiть i не думала, що 
мотив неприкаяностi українцiв в емiграцiї буде стосувати-
ся її. Звертаючись думками до Шевченка, вона зауважує: 
«В чужинi сини твої, Тарасе...» [6, с. 16]. Цей мотив пов’язаний 
з мотивом пошуку свого мiсця в незалежнiй уже Українi, 
що перепродується трутнями, вiд яких вiльна держава не 
є вiльною, бо «стало без користi бути Людиною» [6, с. 30]. 
Алюзiєю до поезiї Кобзаря «Якби ви знали, паничi...» просяк-
нуто вiрш С. Iщенко «Чого шукаю на Землi?». На восьмому 
роцi незалежностi молода, успiшна поетеса, популярна ми-
колаївська акторка в постiйному безгрошiв’ї не бачить для 
себе перспективи й болiсно проголошує: «Стомився розум i 
зомлiв, / – Немає раю» [6, с. 32]. I зовсiм не випадково в роздiлi 
«Вiнок сонетiв» («Свiтло вiчне») письменниця звертаєть ся до 
бiблiйної тематики, чому передує iлюстрацiя – репродукцiя 
її картини «Сльозна». Зазначимо, що С. Iщенко обдарована 
талантами живописця й композитора. Переїхавши до Ван-
кувера, вона видала невеличку збiрку «Переспiви Соломо-
на» (2001), якi пiзнiше ввiйшли до збiрки «Танок Дани до-
щовий» (2006). У циклi «Лиман сiяв при мiсячному сяйвi...», 
яким вiдкривається збiрка, серед творiв, присвячених Українi, 
болюче й ностальгiйно звучать рядки з поезiї «Мазепа»:

Хiба для рiдної землi ми справдi зайвi
Допоки нас вже не здолає смерть?.. 
     [7, р. 8].
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Адже це не лише про Мазепу. Це i про Шевченка, слава та 
велич якого прийшла в Україну не так уже й давно. I це прочи-
тується в контекстi поезiї «Ти, о великий всесвiту засновник...», 
де акцентовано на вiддаленнi вiд батькiвщини (Iталiї) генiя 
Данте [7, р. 9].

Поезiя «Три козацькi шляхи» – теж своєрiдна iнтерпретацiя 
Шевченкового вiрша «Ой три шляхи широкiї...» циклу 
«В казематi». Iдеться про єднiсть народу сучасної України, 
коли в «кожнiй хатi» буде для всiх правда, iстина, яка «три 
шляхи з’єднає». Справедливо зауважує Л. Старовойт, що «пе-
реживання поетесою своєї нацiональної сутностi, причетнiсть 
до долi України, незважаючи на вiддаленiсть вiд неї», є визна-
чальним мотивом збiрки [16, с. 126]. Саме це i виводить її на 
лiнiю захисту права розвитку й широкого побутування укра-
їнської мови в Українi. Поетеса висловлює впевненiсть у тому, 
що наша мова житиме, пройшовши заборони та тортури:

Якi б не давали тутешнi й прийдешнi епохи, – 
В нас житиме Мова, як досi живе Заповiт [7, р. 17].

На початку ХХI ст. С. Iщенко звертається до жанру молит-
ви. Згадаймо, що Кобзар у травнi 1860 року три днi творив 
молитву за свiй народ – просив Бога ниспослати свою силу 
«робочим головам, рукам, трудящим людям». Для «чистих 
серцем» i «доброзиждущим рукам» також просив Божої опо-
ри. При цьому кари сподiвався «царям, кровавим шинкарям». 
Однак усiм разом: «Єдиномислiє подай / I братолюбiє пошли» 
[22, с. 294–295]. С. Iщенко теж молиться, аби «мiй народ пре-
буде в злагодi i мирi» та щоб «Україна була вiльна i соборна» 
[7, р. 19]. Водночас письменниця наголошує на мотивi вiри в 
можливiсть «зберегти своє корiння», окреслює певною мiрою 
кордони України, згадуючи Карпати й Чорне море.

Маркерами українського простору, який своїми образами й 
топосами пов’язаний iз Шевченковим свiтом, наповнена поезiя 
«Джерело» С. Iщенко. Тут згадано вербу, широкий степ, кали-
ну, козацьку шаблю, гайдамакiв та пекельну iсторiю. Рецепцiєю  
«Тополi» Шевченка позначено сонет ХII iз вiнка сонетiв «Пла-
щаниця», у якому лiрична героїня оприявнює свiй стан у 
розлуцi з коханим:
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Бувши в розлуцi, я стала смерекою,
Так виглядавши тебе навсiбiч... [7, р. 138].

Пiдсумовуючи огляд образiв, рецепцiй, алюзiй миколаїв-
ських поетес рiзних поколiнь, якi тiєю чи iншою мiрою звер-
талися до творчостi Т. Шевченка, можна спостерiгати певнi 
особливостi кожної з них. Так, Днiпрова Чайка бiльше уваги 
у своїх поезiях про Кобзаря надає мотивам уславлення Шев-
ченка як неперебутнього народного спiвця, мiсце поховання 
якого є святинею для українцiв. Однак є в її творах влучна 
цитацiя полум’яного слова Т. Шевченка.

Сучасна поетеса Людмила Чижова, крiм мотивiв возве-
личення пророчого слова, широко послуговується у творах 
знаковими в нацiональному сенсi образами, рецепцiями та 
алюзiями Кобзаревої сатири, iнтерполює Шевченковi думи 
в сучаснi реалiї нацiотворчого життя України, акцентує зна-
чення для нащадкiв спадщини М. Аркаса – його творчiсть та 
просвiтницьку дiяльнiсть.

Свiтлана Iщенко (Торнтон) власною поезiєю засвiдчує розу-
мiння Шевченкової Музи i вже не хвалу спiває, а залучає чита-
ча до уважного сприйняття iдей Т. Шевченка, проектуючи свої 
поезiї на життя українцiв на Землi.

Отже, перепрочитання нацiональної класики для кожного 
народу є важливою вiхою розумiння свого поступу чи помилок, 
а для українських поетiв усвiдомлення iстинностi слiв Кобзаря 
через нове прочитання в часи становлення вiльної України є 
потребою творчого розвою, що ми i спостерiгаємо в поетично-
му доробку Л. Чижової та С. Iщенко.
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Наталя Сивачук 
(Умань)

МIФОЛОГЕМА «МОГИЛА»  
У ТВОРЧОСТI ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Поетичний доробок Тараса Григоровича Шевченка впро-
довж майже двох столiть привертає увагу лiтературознавцiв, 
фольклористiв, етнографiв, лiнгвiстiв, iсторикiв. «Уже для ба-
гатьох поколiнь українцiв i не тiльки українцiв – Шевченко 
означає так багато, що сама собою створюється iлюзiя, нiби ми 
все про нього знаємо, все в ньому розумiємо i вiн завжди з нами 
i в нас. Та це лише iлюзiя. Шевченко як явище величне i вiчне – 
невичерпний i нескiнченний. Волею iсторiї вiн ототожнений з 
Україною i разом з буттям рiдної держави продовжується нею, 
вбираючи в себе новi днi й новий досвiд народу, вiдгукуючись 
на новi болi та думи, стаючи до нових скрижалей долi... Вiн сам 
приходить у наш день. Але й ми повиннi йти в його час. Лише 
так мiж нами й ним буде глибше взаєморозумiння» [12, с. 9].

Здається, про творчiсть Шевченка сказано все i про вся. Од-
нак кожного разу, коли перечитуєш його твори, вiдкриваєш  
щось нове, знаходиш те вiдоме-невiдоме, що породжує ду-
шевний неспокiй, примушує замислитися, вирушити у твор-
чий пошук. 

Одне з найцiкавiших питань шевченкознавства – це суть 
мiфологем у спадщинi поета, якi найбiльше сконцентрованi в 
«Кобзарi» i становлять глибинний, фундаментальний пласт 
його поезiї.

Тарас Шевченко є одним iз когорти мiфотворцiв. Питання 
його мiфотворчостi дослiджували такi вченi, як Г. Грабович, 
Б. Рубчак, Л. Плющ, М. Коцюбинська, О. Забужко.

Г. Грабович, зокрема, писав, що в «Шевченковому мiфi 
Украї на зовсiм не мiсце, територiя чи країна, вона – стан буття, 
чи, якщо точнiше, екзистенцiальна категорiя в теперiшньому 
часi, а в майбутньому, пiсля свого остаточного перетворення – 
форма iдеального iснування» [3, с. 67].

Оксана Забужко в працi «Шевченкiв мiф України» шукає 
вiдповiдь на низку запитань: у чому причина дотеперiшньої за-
гадкової абсолютностi постатi Шевченка в духовнiй культурi? 
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На який образ запрограмував вiн Україну своїм мiфом? Якi 
мета фiзичнi смисли земної iсторiї зашифрованi в Шевченково-
му текстi? [7].

М. Коцюбинська в «Етюдах про поетику Шевченка» акцен-
тує увагу на мiфологiчнiй природi мислення поета, специфiцi 
конструювання мiфу через нарощування словесних i смисло-
вих структур [10, с. 150–167].

Мета нашої статтi – з’ясувати суть мiфологеми «могила», 
яка є наскрiзною у творчостi поета. Розумiння цiєї мiфологеми 
в контекстi поезiй Т. Шевченка дає можливiсть краще осягнути 
глибинний змiст його творчостi.

Тарас Шевченко народився на землi, що в давнину була 
ядром приднiпровської Аратти, спадкоємницею якої стала,  
згiдно з гiпотезою деяких учених, слов’янська Аратта зi своєю  
столицею Артою [16, с. 354]. Можливо, звiдси по Русi розi-
йшлися волхви, а в III–XIV ст. вийшли черкаси-козаки й 
утаємниченi характерники, якi замiнили волхвiв i понесли 
українцям дохристиянськi вiрування. Тут зi сплаву народних 
уявлень, iсторичних фактiв, переказiв постав образ козака Ма-
мая – героїчного першопредка, портрети-лубки якого прикра-
шали селянськi хати на Черкащинi майже до 50-х рокiв XX ст.

Т. Шевченко писав у тому життєвому просторi, на тих самих 
стильово-композицiйних i свiтоглядних засадах, топтав «мали-
ми босими ногами» той найбагатший у свiтi чорнозем, де кiлька 
тисячолiть тому творилася велична культура орiїв-трипiльцiв. 
А Шевченко-пасiонарiй володiв органiчною здiбнiстю абсорбу-
вати енергiю зовнiшнього середовища й реалiзувати її у роботi, 
творчостi.

Черкащина – це унiкальна територiя, де iсторiя лежить 
буквально пiд ногами. Лише в межах iсторичної Уманщини 
розташованi Майданецьке, Тальянкiвське, Володимирiвське, 
Сушкiвське, Томашiвське трипiльськi городища. А скiльки мо-
гил бережуть пам’ять тисячолiть, ховають у своєму лонi скар-
би, на появу яких ще чекає свiт! Саме про могили, їхню суть у 
контекс тi поезiй Т. Г. Шевченка й поведемо мову.

Нашi свiтогляднi уявлення про смерть суттєво вiдрiзняються 
вiд поглядiв наших далеких пращурiв. Для нас, озброєних 
знан нями точних наук, теорiєю Дарвiна, фiлософiєю Маркса, 
психоаналiзом З. Фрейда, могила – це мiсце вiчного спочинку  
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людського обтяженого тiла. На думку В. Вернадського, саме 
тут проходить межа мiж часом i простором, яка i є смертю. Для 
людини XXI ст. могила – це «яма для поховання померлого, 
мiсце поховання i насип, горбик на ньому».

Як свiдчать археологи, могила-курган як поховальна спо-
руда в наших предкiв символiзувала вiчне життя, в якому за-
безпечувалися умови для вiдродження. У курганних насипах 
деякi дослiдники вбачають також вiдображення головних 
мiфiв Рiгведи, зокрема боротьбу бога грози та вiйни Iндри зi 
змiєм Врiтрою, мiфу про утворення Всесвiту. Для наших дале-
ких пращурiв курган, могила – це мiфiчний первiсний пагорб, 
символiчний початок органiзованого Всесвiту, а сама форма 
пов’язана з культом Сонця. Ритуал поховання пiд курганом 
передбачав для небiжчика досягнення вiчного блаженства, 
вiдродження в новому свiтi.

Згiдно з тогочасними свiтоглядними уявленнями, при похо-
ваннi покiйний повинен лежати, як дитина в лонi матерi, й че-
кати свого нового народження. Щоб надати тiлу померлого 
вiдповiдної пози, його зв’язували.

Царськi могили iнодi досягали заввишки 20 м i бiльше. Такi 
поховання були символом соцiального престижу не лише для 
одноплемiнникiв, але й чужинцiв. У царських похованнях набу-
ла поширення iдея героїзацiї померлих. Отже, в могилах хорони-
ли «сильних свiту цього». Можливо, сама назва «могила» вмо-
тивовується цим фактом. Могила – яма, насип для поховання. 
Могила, гомила, купа, пов’язана первiсно з «могти», отже, стяг-
нене в купу. Вченi-мовознавцi вважають, що це слово створене за 
допомогою суфiкса -л- вiд зниклого слова «могы». Вiдповiдно до 
цього пояснення, могила – це мiсце перебування знатi, могутнiх 
людей, героїв, царiв. Iншi дослiдники вважають, що це слово по-
ходить вiд перського «магйа» – те, що може рости, пiднiматися, 
«холм». Слово «курган» запозичене з половецької мови й озна-
чає «фортеця, твердиня, насипний вал», де «киг» – «споруджу-
вати, укрiпити, змiцнити», а «хан» – «дiм». Як стверджує архео-
лог Ю. О. Шилов, «аратто-шумерське Кур-галь i Кур-Ан – Гора 
велика й Гора Неба, епiтети Бога-творця Енлiля». В. Даль нази-
ває могилу курганом, де похованi богатирi, «могутники».

Т. Шевченко брав участь у роботi археографiчної комiсiї. 
У щоденнику вiн писав: «Я люблю археологiю, поважаю людей, 
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якi присвятили себе цiй таємничiй матерi-iсторiї. Я розумiю 
користь вiд розкопок. Але краще б не розкопували нашої слав-
ної Савур-Могили. Дивне захоплення мовчазними курганами. 
Весь день i вечiр я спiвав:

У степу могила
З вiтром говорила:
«Повiй, вiтре, безкiнченний,
Щоб я не чорнiла» [14, с. 83].

Шевченко володiв колосальними знаннями народної i свiто-
вої культури, всесвiтньої iсторiї та iсторiї України, фольклору,  
етнографiї, до того ж мав образно-iнтуїтивний дар, який допо-
мiг йому осягти велич українських святинь Поднiпров’я – 
курганiв-могил. Участь у польових дослiдженнях додала до 
того всього унiкальний практичний досвiд. Поет з висот небес-
ної України побачив у всiй величi Україну земну.

У повiстi «Прогулянка з задоволенням i не без моралi» Та-
рас Григорович писав: «Вiд берегiв Дону i до берегiв швидкого 
Днiстра – одна земля, одна мова, один побут, однакове обличчя 
народу; навiть i пiснi тi самi. Як дiти вiд однiєї матерi. А минуле 
життя цiєї купки задумливих дiтей великої слов’янської сiм’ї 
рiзне. На полях Волинi й Подiлля ви часто милуєтеся живопис-
ними руїнами давнiх масивних замкiв i палат, колись  величних, 
як, наприклад, в Острозi або Корцi. У Корцi навiть церква, мiсце 
збереження бальзамованих трупiв роду грабарiв Корецьких, 
сама собою перетворилася на руїни. Що ж говорять? Про що 
свiдчать похмурi свiдки минулого? Про деспотизм i рабство! 
Про холопiв i магнатiв! Могила або курган на Волинi чи Подiл-
лi велика рiдкiсть. По берегах Днiпра, в губернiях Київськiй, 
Полтавськiй, ви не пройдете версти по полю, не прикрашеної 
високою могилою, а iнколи й десятком могил. I не побачите 
жодної руїни на розлогах трьох губернiй. Крiм, хiба у багатого 
фантазера-помiщика, спецiально розвалений в саду дерев’яний 
розмальований храм Вести а-ля ротонда Тiволi. Про що ж го-
ворять небайдужому нащадку цi частi темнi могили на берегах 
Днiпра i величнi руїни палацiв i замкiв на берегах Днiстра?

Вони говорять про рабство i свободу. Бiднi, могутнi Во-
линь i Подiлля, вони охороняли своїх убивць у неприступних  
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замках  i розкiшних палатах, а моя прекрасна, могутня, воле-
любна Україна туго начиняла своїм вiльним i ворожим трупом 
численнi великi кургани. Вона своєї слави на поталу не да-
вала,  ворога-деспота пiд ноги топтала i вiльна помирала. Ось 
що означають могили i руїни. Недарма тужливi вашi пiснi, 
задумливi земляки мої. Їх створила свобода, а спiвала тяжка 
одинока неволя» [13,  с. 266] *.

У поезiях Т. Шевченка перiоду 1837–1847 рокiв слово «мо-
гила» згадується кiлька десяткiв разiв. Поет убачає в «могилi» 
не прiрву екзистенцiального абсурду. Вона позначена моготою, 
всiма можливостями буття, тому говорить iз вiтром, плаче, слу-
хає пiсню кобзаря: «Мовчать гори, грає море, / Могили суму-
ють»; «Там з вiтром могила в степу розмовляла»; «На тiм степу 
скрiзь могили / Стоять та сумують; / Питаються у буйного: / 
“Де нашi панують?”»; «Високiї тi могили / Чорнiють, як гори, / 
Та про волю нишком в полi / 3 вiтрами говорять. / Свiдок слави 
дiдiвщини / З вiтром розмовляє»; «Там могили з буйним вiт-
ром / В степу розмовляють» [12, с. 127].

На вершинi могили в давнину ставили язичницькi капи-
ща. Це правiчно святе мiсце, тому саме сюди приходить грати 
слiпий кобзар:

На могилi кобзар сидить 
Та на кобзi грає.
Кругом його степ, як море 
Широке синiє: 
За могилою могила, 
А там – тiлько мрiє. 
Сивий ус, стару чуприну
Вiтер розвiває; 
То приляже та послуха, 
Як кобзар спiває,
Як серце смiється, слiпi очi плачуть...  
    [12, с. 110].

Незначнi портретнi деталi «сивий ус», «стара чуприна» на-
дають образу кобзаря билинної величi, мiфiчно-божественної 

* Переклад авторки статтi. – Ред.
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висоти. Це не простий кобзар, а онук Боянiв, нащадок великих  
волхвiв, генетичнi коренi цього образу сягають глибин пра-
iндоєвропейської арiйської культури, часiв створення гiмнiв 
Рiгведи, коли «сила вождя i його вiйська прямо залежала вiд 
кiлькостi священних гiмнiв, складених i прочитаних поетом-
жерцем цього вождя. Крiм того, вважалося, що боги вiдкривають 
iстину поетам, поетам-брахманам (рiшi). Стародавнi арiї 
вiрили, що рiшi самi не створюють поетичних картин, а лише 
пере ливають у слова iстину, яку вiдкривають їм боги в момент 
божественного натхнення. Поет-брахман впадав у натхненний 
стан з волi богiв» [8, с. 127]. Мабуть, саме «волею богiв», їхнiм 
iмпульсивним впливом можна вмотивувати нерiвноскладовiсть 
рядкiв у кобзарських думах-гiмнах. Українськi кобзарi й лiр-
ники, спадкоємцi волхвiв, одноокого бога Волоха, були слiпими 
вiд природи чи ослiпленими. Вiдсутнiсть фiзичного зору поси-
лювала духовний зiр, чуттєвiсть серця. Той, хто втра тив зiр, на-
гадує того, кого вижили зi свiту, оскiльки вiн нiчого не бачить, 
а таке життя спорiднює зi смертю. Слiпота є знаком смертi. Не-
зрячий кобзар на могилi в екстазi вiдвiдує предкiв, країну мерт-
вих i набирається духовної снаги, приносить звiд ти слухачам-
сучасникам важливу iнформацiю. Тому в поезiї «Пере бендя» 
Т. Шевченко передає божественний акт творчостi, дiалог Коб-
заря зi свiтом Нави, iз самим Богом:

Старий заховавсь
В степу на могилi, щоб нiхто не бачив, 
Щоб вiтер по полю слова розмахав, 
Щоб люди не чули, бо то Боже слово,
То серце поволi з Богом розмовля, 
То серце щебече Господню Славу, 
А думка край свiта на хмарi гуля [12, с. 110].

Енергетика святого мiсця, пульсацiя свiту Ями, своєрiд-
ного «банку людських душ» – могили – надiляє кобзаря-поета 
мольфарською силою, i вiн

Орлом сизокрилим лiтає, ширяє,
Аж небо блакитне широкими б’є;
Спочине на сонцi, його запитає,
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Де воно ночує, як воно встає.
Послухає море, що воно говорить,
Спита чорну гору: чого та нiма?
I знову на небо, бо на землi горе,
Бо на їй, широкiй, куточка нема
Тому, хто все знає, тому, хто все чує  
    [12, с. 110].

Шевченко писав, що iсторiя його життя становить частину 
iсторiї його Батькiвщини. Навiть поховати себе поет заповiдав 
так, щоб i по смертi служити своїй Українi, її народу. Вiн не мав 
права лягти зерниною в рiдну землю, щоб довiчно спочивати, 
а просив поховати себе «на могилi серед степу широкого на 
Вкраїнi милiй, щоб лани широкополi i Днiпро, i кручi було вид-
но, було чути, як реве ревучий».

Власне, Т. Шевченко не вмирав, а через смерть – вiдродження 
«на могилi» – прилучався до когорти душ славних прадiдiв 
 великих. Вiн свiдомо прирiкає себе на неприкаянiсть пiсля 
смертi, лягає не в могилу, а на могилу, стає тим, «кого земля 
не приймає, що у народному свiтоглядi є найстрашнiшим». 
Полинути у вiчний спочинок до Бога поет мiг собi дозволити 
лише тодi, коли «понесе з України у синєє море кров ворожу». 
Ту кров, яка є неправедною i тече в жилах «правнукiв пога-
них», i дiагностує собою виразки суспiльства. Тарас Шевченко 
в «Заповiтi» постає пасiонарiєм, який заради iдеї здатен жерт-
вувати життям i навiть помiняти вiчний спочинок на довiчний 
неспокiй. 

Могила як мiфологема є наскрiзним образом у спадщинi 
Т. Шевченка перiоду 1837–1847 рокiв. Вона постає символом 
моготи, останнiм прихистком пращурiв-могутникiв, скарб-
ницею перемог, можливостей, вона є джерелом нашої сла-
ви, iсторiї. 

Мiфологема «могила» у творчостi Тараса Шевченка як скла-
дова його авторського мiфу й нинi є не менш актуальною, нiж 
для свого часу. Розкриття сутi цього поняття допомагає нам, 
сучасникам, краще розумiти Шевченка. Вiд того, якою мiрою 
буде пiзнана нами поезiя Шевченка, її глибинний пласт, зале-
жить рiвень нашої духовної свободи, бачення України у свiтовiй 
iсторiї, усвiдомлення себе, свого мiсця в сучаснiй цивiлiзацiї. 

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



168

1. Богданов К. А. Игра в жмурки: сюжет, контекст, метафора // Богда-
нов К. А. Повседневность и мифология : исследование по семиотике фольк-
лорной действительности. – Санкт-Петербург : Искусство, 2001. 

2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. i голов. 
ред. В. Т. Бусел. – Київ ; Iрпiнь : Перун, 2001.

3. Грабович Г. Шевченко як мiфотворець: семантика символiв у творчостi 
Тараса Шевченка / Г. Грабович. – Київ, 1998. – 193 с.

4. Гумилёв Л. Н. Этносфера: история людей и история природы / 
Л. Гумилёв. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2002. – 575 с.

5. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / 
В. Даль. – Москва, 1989. – Т. 2.

6. Етимологiчний словник української мови : у 7 т. / за ред. О. С. Мельни-
чука. – Київ : Наукова думка, 1989. – Т. 3. – 552 с.

7. Забужко О. С. Шевченкiв мiф України. Спроба фiлософського аналiзу / 
О. Забужко. – Київ : Абрис, 1997. – 144 с.

8. Залiзняк Л. Первiсна iсторiя України : навчальний посiбник / 
Л. Залiзняк. – Київ : Вища школа, 1999. – 263 с.

9. Iсторiя української культури : у 5 т. – Київ : Наукова думка, 2001. – Т. 1 : 
Iсторiя культури давнього населення України.

10. Коцюбинська М. Етюди про поетику Шевченка : лiтературно-
критичний  нарис / М. Коцюбинська. – Київ : Радянський письменник, 
1990. – C. 150–167.

11. Цыганенко Г. П. Этимологический словарь русского языка / Г. Цыга-
ненко. – Киев : Радянська школа, 1989. – 511 с.

12. Шевченко Т. Г. Повне зiбрання творiв : у 12 т. – Т. 1 : Поезiя 1837–
1847 рр. / Т. Шевченко ; редкол.: М. Г. Жулинський (голова) та iн. –  
Київ :  Наукова думка, 2001. – 784 с.

13. Шевченко Т. Г. Повне зiбрання творiв : у 12 т. – Т. 4 : Повiстi / Т. Шев-
ченко ; редкол.: М. Г. Жулинський (голова) та iн. – Київ : Наукова думка, 
2003. – 600 с.

14. Шевченко Т. Г. Повне зiбрання творiв : у 12 т. – Т. 5 : Щоденник. Авто-
бiо графiя. Статтi. Археологiчнi нотатки. «Букварь южнорусский». Запи-
си народної творчостi / Т. Шевченко ; редкол.: М. Г. Жулинський (голова) 
та iн. – Київ : Наукова думка, 2003. – 496 с.

15. Шилов Ю. О. Джерела витокiв української етнокультури ХIХ тис. 
до н. е. – II тис. н. е. / Ю. Шилов. – Київ : Аратта, 2002. – 271 с.

16. Шилов Ю. А. Путь ариев : роман, документы, хроника / Ю. Шилов. – 
Киев : Полиграфкнига, 1996. – 426 с. 

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



169

Валерiя Смiлянська 
 (Київ)

СТРУКТУРА ХУДОЖНЬОГО ЧАСУ  
В ПОЕМАХ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

(композицiйний аспект)

Час – складник художньо-естетичного феномену – часово- 
просторової моделi свiту у творi словесного мистецтва, яке за 
своєю природою належить до мистецтв темпоральних. Як i 
кожна ланка художньої системи, час у творi функцiонує у двох 
аспектах: у змiстовому – як мотив часу i композицiйному – 
як засiб побудови художньої моделi свiту на всiх її рiвнях. 
Другий – композицiйний – аспект категорiї художнього часу 
реалiзується у взаєминах композицiйних складникiв системи  
часу iз структурними категорiями художньої моделi свiту. Ха-
рактер цих взаємин визначається, по-перше, родовою належ-
нiстю твору – чи належить вiн до лiрики, чи до епосу (стосовно 
Шевченкової поезiї – до лiро-епосу); по-друге, особливостями 
внутрiшньої композицiї: який суб’єкт викладу є носiєм часової 
точки зору i в яких часових планах розгортається його дискурс; 
i, по-третє, якими композицiйно-мовленнєвими формами цей 
суб’єкт викладу послуговується.

Лiро-епос поета вмiщує багатобарвнi художнi свiти, що охоп-
люють рiзнi прояви народного життя – побут, iсторiю, суспiльну 
сучаснiсть у спiввiднесеннi зi свiтовою iсторiєю. Кожному з 
проблемно-тематичних жанрових рiзновидiв поем притаманнi 
свої особливостi часово-просторової структури. Вчинки персо-
нажiв, що розкривають їх мотивацiю, вiдбуваються в певних 
 часово-просторових параметрах – неодмiнних атрибутах другої 
реальностi – «дiйсностi героя (фабульної)», за В. Федоровим 
[10, с. 78]. Особливостi композицiйного аспекту часу визнача-
ються завдяки спiввiднесенню цих параметрiв, з одного боку, 
з реальною дiйснiстю через реконструкцiю фабули й фабульний 
час, а з другого – з так званою дiйснiстю автора-наратора, утво-
реною кiлькома структурними рiвнями композицiї твору – сю-
жетним, внутрiшньокомпозицiйним (перспективацiя), рiвня-
ми розповiдної (або мовленнєвої) композицiї та зовнiшньої 
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архiтектонiки. Обидвi цi дiйсностi разом утворюють художнiй 
свiт твору.

Представником реального iсторичного часу в художньому 
творi є фабульний час. Фабула не подається готовою – вона ре-
конструюється читачем iз тексту так, що зображенi чи згаданi 
у творi подiї вишиковуються в хронологiчнiй послiдовностi 
й причинно-наслiдковому зв’язку. Вектор фабульного часу 
 завжди односпрямований – вiд початку й до кiнця подiї, при-
чому можуть паралельно розвиватися кiлька фабульних лiнiй, 
пов’язаних з iсторiями iнших персонажiв. Компонуючи сюжет,  
автор так перебудовує хронологiчну лiнiю (лiнiї) подiй фабу-
ли («дерево фабули»), що по-новому поєднанi, зiставленi, 
проти ставленi епiзоди репрезентують нову, авторську концеп-
цiю  зображеного, викликають iншої сили та якостi спiвпере-
живання, порiвняно з тими, що їх мiг би породити фабульний 
ланцюг епiзодiв. Сюжетний час вiдрiзняється вiд фабульного 
спрямованiстю течiї подiйного часу (цей час може бути ретро-
спективним, проспективним, збiгатися з часом розповiдi тощо); 
планом зображення подiй (великим, середнiм чи загальним, що 
реалiзується завдяки деталiзацiї); темпом, який залежить вiд 
ступеня концентрацiї подiй, їхньої спiввiднесеностi; динамiкою 
(спiввiднесенням динамiчних i статичних елементiв сюжету). 

Письменник у власнiй уявi «бачить» подiї, якi вiдтворює, 
очима наратора – автора-розповiдача чи героя-оповiдача, 
у сприйняттi якого (з точки зору якого) й мовою якого пере-
дається плин часу, зображується простiр дiї, а також оцiню-
ється зображене (це психологiчний, просторово-часовий, 
фразеологiчний, оцiнний рiвнi внутрiшньої композицiї, яка є 
посередником мiж сюжетом i розповiдною, або мовленнєвою, 
композицiєю. Наратор передає подiї пiд певним кутом зору, 
що називається епiчним ракурсом; i цей ракурс формує певний 
структурний тип наратора – загального розповiдача (iсторика, 
лiтописця), синхронного розповiдача (спостерiгача, репорте-
ра), героя-оповiдача (спостерiгача, персонажа). 

Спiввiдношення моменту розповiдi й подiйного часу нази-
вається епiчною дистанцiєю. Загальний епiчний розповiдач 
(вiн репрезентує автора) може перебувати на рiзнiй вiддалi 
(дистанцiї) вiд зображуваних ним подiй: вiн може повiдомляти 
про минулi подiї (ретроспективна позицiя) i навiть «знати» 
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майбутнє свого героя (проспективна позицiя), розкривати дум-
ки й намiри героїв, нiчим не вмотивовуючи свого «всезнання». 
Iнакша епiчна дистанцiя в синхронного епiчного розповiдача 
(який також представляє автора): цей тип розповiдача вмо-
тивовує свою розповiдь позицiєю свiдка-спостерiгача, при-
сутнього при подiї, що розгортається в нього на очах: вiн усе 
чує i бачить, передає мову й жести персонажiв, але «не може 
знати» їхнiх думок i почуттiв, а «бачить» лише зовнiшнiй вияв 
їх. Позицiя свiдка, котрий перебуває всерединi дiї i спостерiгає 
подiї в  самому їх вирi, посилює iлюзiю справжностi зобра-
женого, створює ефект присутностi й спiвпричетностi чи-
тача до подiй, що розгортаються в нього на очах i переданi в 
теперiшньому граматичному часi: «А тим часом свiтить / З усiх 
вiкон у титаря. / Що-то там твориться? / Треба глянуть та роз-
казать…» [1, рядки 763–766].

Певний тип автора-наратора вимагає вiдповiдної компози-
цiйно-мовленнєвої форми викладу. Так, загальний розповiдач 
послуговується монологiчними формами з композицiйно-
мовленнєвої групи «розповiдь, повiстування», синхронний – 
з  групи «опис», «динамiчний опис», а також незрiдка вико-
ристовує дiалог [2, с. 74–83]. Використання тiєї чи iншої 
композицiйно- мовленнєвої форми впливає на темп перебiгу 
розповiдного (епiчного) часу: «Вiдомо, що плин поетичного 
часу не збiгається з реальним: вiн то рухається швидше, анiж 
реальний час, – у повiстуваннi, то синхронно з ним – у дiалозi, 
то уповiльнює чи навiть призупиняє свiй перебiг – в описi; 
вiн то послiдовно представляє подiї, у дiйсностi одночасовi, 
то розгалужується, то повертає назад; вiн, урештi, може бути 
по-рiзному зорiєнтований (чи взагалi не зорiєнтований) щодо 
часу розповiдi» [6, с. 130–131]. 

В епiчному (i лiро-епiчному) творi наратори перебувають у 
складнiй взаємозалежностi та взаємопiдпорядкованостi, утво-
рюючи певну iєрархiю суб’єктної органiзацiї твору; стосовно ж 
художнього часу, то iєрархiя виявляється в пiдпорядкованостi 
мови персонажiв розповiдному часовi автора й епiчному часу 
сюжету. Якщо у творi помiтне мiсце посiдає дiалог, то iнколи 
твiр квалiфiкується як драматичний, а його художнiй час – 
як драматургiчний. Однак про драматургiчний сюжетний час 
можна говорити лише за наявностi наскрiзної дiї,  протиборства 
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розмовникiв, дiйового й iнтонацiйно самостiйного слова – тих 
змiстових особливостей, що властивi драмi. Натомiсть в епiч-
ному творi дiалог органiзовано епiчним сюжетним часом, умi-
щено в авторську нарацiю, причому часто як iнформативний; 
вiн є лише ланкою в системi епiчного твору, залежною вiд 
попередньої розповiдi, яка цей дiалог пояснює й оцiнює. 
У поемi-мiстерiї «Великий льох» яскраво виражено таку 
залежнiсть у сценi «Три ворони», яка перебуває у сферi, по-
перше, зовнiшнього подiйного часу сюжету, в якому розгор-
таються подiї твору, сконцентрованi навколо розкопування 
льоху (адже ворони прилетiли подивитись, що iз цього вийде);  
по-друге, у сферi психологiчного часу персонажiв поеми, 
в якому вони осмислюють i оцiнюють основнi подiї iсторiї 
України. Персонажi-ворони – руйнiвнi сили iсторiї трьох 
народiв, затаврованi зневажливою авторською оцiнкою; їхнiми 
реплiками передано зненависть до всього, що дороге народовi, 
а також симпатiю до народних катiв. Проте письменниковi 
не пощастило повною мiрою дотриматися цього принципу: 
у реплiках ворон фiгурують зовсiм не властивi їхнiй менталь-
ностi епiтети «славний Полуботок», «мучитель» (Iван Гроз-
ний), «Петруха» (Петро I); один iз близнюкiв «буде, як той 
Гонта, / Катiв катувати!» [11, рядки 319–320] i «розпустить 
правду й волю / По всiй Українi!» [11, рядки 329–330].

Розповiдний час дiалогiчних сценок в епiчному творi є син-
хронним iз подiйним часом, а змiст реплiк може стосуватися як 
цiєї хвилини, так i перебувати в психологiчному внутрiшньому 
часi спомину. Якщо другий спiврозмовник лише слухає, то 
дiалог монологiзується, стаючи псевдодiалогом (як, наприклад, 
дiалог Вiдьми i старого цигана в поемi «Вiдьма»). Взаємини 
подiйного й розповiдного часу значною мiрою визначаються 
тематикою i жанром твору – передусiм у творах iз тематикою 
побутовою, а також iсторичною.

У побутових поемах, художнiй свiт яких здебiльшого обме-
жений топосом одного безiменного села, що його автор нерiдко 
протиставляє неназваному «чужому краю», домiнує iдилiчний 
топос рiдної домiвки серед квiтiв i вишень iз властивим 
сiльськiй iдилiї циклiчним часом змiни пiр року i церковного ка-
лендаря християнських свят. Це переважно час замкнений, а не 
вiдкритий в iсторiю (серед виняткiв – «Катерина», «Слiпий», 

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



173

«Москалева криниця»). Причина замкненостi часу в цих тво-
рах, їхня позачасовiсть пояснюється особливiстю типiзацiї 
характерiв i ситуацiй, завдяки чому час набуває всезагальностi 
[5, c. 217]. Але iдилiчний хронотоп ховає у собi конфлiкт – або 
соцiальний («Мар’яна-черниця», «Слепая», «Сова», «Вiдьма», 
«Княжна», «Марина», «Москалева криниця» – 1847 р.), або 
морально-етичний («Наймичка», «Москалева криниця»  – 
1857 р., «Варнак», «Титарiвна», «Меж скалами, неначе злодiй», 
«Сотник», «Якби тобi довелося»). У «Катеринi» поєднано оби-
два типи конфлiкту. Конфлiкти виводять на сцену iншi хроно-
топи: авантюрний час мандрiв i мiстерiйний час знегод злитi 
воєдино в картинах поневiрянь Слiпого, Катерини, Княжни, 
героїв поем «Меж скалами неначе злодiй», «Петрусь».

Часових меж подiй, як i в народних баладах, часто не за-
значено: розповiдач просто посилається на давнiсть («Давно 
колись те дiялось / У нас на Вкраїнi»  («Утоплена») [11, ряд-
ки 17–18]). Вектор подiйного часу здебiльшого односпря-
мований (серед виняткiв – час у поемi «Меж скалами неначе 
злодiй», де хiд часу зворотний: спершу йде сцена втечi крiпака, 
потiм повiдомляються її причини, а далi дiя розвивається в 
напрямi до розв’язки). Перебiг часу, що втiлює мотив чекання, 
Шевченко передає в рiзний спосiб: фабульно (мотив безуму, 
причинностi; образ зарослої травою чи терном стежечки), ав-
торським вiдлiком часу («минуло пiвроку», «год за годом три 
роки минули»), пейзажем певної пори року. Нерiдко наратор 
передає плин часу через сприйняття персонажа, з його точки 
зору: «Минув i рiк, минув другий – / Козака немає»  («Топо-
ля») [11, рядки 86–87]; «I свiтає, і смеркає, / I знову смеркає, / 
А москаля, її сина / Немає, немає» («Сова») [11, рядки 174–
177]; «Уже третiй, і четвертий, / I п’ятий минає – / Не малий рiк. 
А Степана / Немає, немає» («Слiпий») [11, рядки 430–433]. 
У поемi «Титарiвна» героїня iз жахом переживає невiдворотне 
наближення її нещастя – народження байстряти. У наведених 
прикладах рухом часу передано мотив чекання, iнколи марно-
го: часову точку зору героїнi сумiщено з психологiчною. 

Подiйний час розгортається стрибкоподiбно, фрагментар-
но: епiзоди вiддiляються один вiд одного певними, указаними 
загальним розповiдачем, промiжками часу, якi репрезентують 
промiжний подiйний час, коли дiя триває «поза сценою». Iнколи 
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сюжет будується на двох основних епiзодах, роздiлених чима-
лим часовим iнтервалом. Так, у «Титарiвнi» два епiзоди в тiй 
самiй обстановцi – «в орандi» – утворили так звану сюжетну 
риму, причому протягом промiжного часу (три роки) ситуацiя 
суттєво змiнилася: зневажений усiма байстрюк Микита став 
предметом мрiй мiсцевих дiвчат. Тотожнiсть обставин дiї в си-
метричних епiзодах посилила контраст цих ситуацiй та спри-
чинилася до трагедiї Титарiвни. 

У побутових поемах, органiзованих лiро-епiчним оповiда-
чем – тобто героєм-оповiдачем, iншим, анiж автор-розповiдач, 
художнiй час має свої особливостi. Передусiм нарацiя героя 
або персонажа провадиться з його суб’єктивно-психологiчної 
точки зору – це Ich-Erzälung, оповiдь вiд 1-ї особи. Отже, і час – 
не об’єктивний подiйний час, а його суб’єктивна iнтерпретацiя, 
психологiчний час оповiдача: герой-оповiдач вирiзняє в ньому, 
подає великим планом i акцентує важливi для себе моменти, 
проминаючи другоряднi. Так, оповiдач «Москалевої криницi» 
(1857) переказує iсторiю свого злочину середнiм планом, 
у стягненому часi, майже без подробиць; натомiсть епiзод убив-
ства Максима – у теперiшньому часi з усiма жахливими подро-
бицями, наче караючи себе цим признанням ще й ще раз. Каят-
тя вбивцi викликає i в розповiдача, і в читача жаль до нього як 
до жертви пристрастей. 

Оповiдь, як зазначено, провадиться iз внутрiшньо-психоло-
гiчної позицiї, тобто оповiдач висловлює власнi думки (чого не 
може розповiдач), передає настрiй (останнє досягається навiть 
самим ритмом, скажiмо, уривчастiстю, елiпсами, як оповiдь 
Варнака в однойменнiй поемi). Стосовно iнших персонажiв 
оповiдач перебуває на зовнiшнiй позицiї, зображуючи лише 
видимi прояви почуттiв, слова i вчинки. Iнколи Шевчен-
ко нехтує цим розрiзненням позицiй, застосовуючи подвiйну 
психологiчну перспективу, як наприклад, щодо образу кобзаря – 
оповiдача поеми «Мар’яна-черниця». Вiн, по-сутi, виступає в 
ролi автора-розповiдача, приховуючи те, що оповiдає слухач-
кам власну iсторiю; але внутрiшня психологiчна перспектива 
й позицiя синхронного оповiдача виявляє в ньому героя цiєї 
iсторiї – колись закоханого в Мар’яну Петруся. Шевченкiв 
оповiдач, як правило, розповiдає про своє минуле з ретроспек-
тивної позицiї, уже знаючи, чим закiнчилася його сумна iсторiя. 
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Це знання накладає свою похмуру тiнь на його оповiдь – такi 
його коментарi до подiй, вигуки жалю, проспективнi моменти – 
забiгання наперед (у «Варнаку»: «Отож вона менi на лихо / Та 
на погибель пiдросла» [12, рядки 81–82]. 

Iсторичнi поеми за особливостями часопростору утворюють 
два рiзновиди – репрезентативний i конкретно-iсторичний. 
У поемах репрезентативного типу зображено не конкретну 
подiю, прив’язану хронологiчно й вiрогiдну в деталях i реплiках, 
а подiю, типову для певної доби української iсторiї. Так, 
у «Гамалiї» та «Iванi Пiдковi» змальовано iдеалiзований пор-
трет козацтва. Герої цих поем або не є iсторичними постатями, 
або вони, як Iван Пiдкова, не ходили в морськi походи. Подiбним 
чином у поемi «Буває, в неволi iнодi згадаю» через зображення 
безiменних героїв у низцi драматичних епiзодiв, що вiдбулися 
в недавньому часi, показано безмежну саможертовнiсть ко-
зацтва. Бiльш складна структура художнього часу вiдрiзняє 
цю поему вiд iнших iсторичних поем – завдяки оригiнальнiй 
структурi лiро-епiчного автора. Оповiдачем виступає старий 
козак, який устав iз могили, щоб оповiсти малому пiдпасичевi 
обставини загибелi – своєї, своїх синiв i дочки, тисяч козакiв, 
якi полягли в битвах зi шляхетськими пригноблювачами. 
Iншого способу передати людям правду жертовної боротьби за 
волю не було. Двоступеневе часове обрамлення створює сучас-
ний розповiдач – поет, який переповiдає свiй спогад про те, як 
колись у дитинствi вiн малим пiдпасичем побачив (а чи йому 
примарилося), як розкрилася могила i як вiн почув оповiдь ста-
рого козака з неї про недавню боротьбу з ляхами.

Поема конкретно-iсторичного типу («Тарасова нiч», «Гайда-
маки», «Єретик», «Чернець») прагне iсторичного героя i реаль-
них iсторичних подiй – звичайно, на рiвнi тогочасної романтичної 
iсторiографiї. А маючи iсторичну базу, до кола персонажiв можна 
долучити i «вполовину вигаданих», але типових героїв на зразок 
Яреми Галайди. Однак порiвняно з реально-iсторичним часом 
подiйний час у «Гайдамаках» пiддано певнiй гiперболiзацiї в ро-
мантичному дусi: хоча Колiївщина тривала лише лiто 1768 року, 
у поемi задекларовано три чвертi року, а зображено тiльки три 
доби повстання. Причому загальний розповiдач малює картини  
всенародної боротьби – «всю Україну», охоплену повстанням,  
а синхронний – конкретнi епiзоди. Структура художнього 
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часу епопеї утворена складним спiввiднесенням послiдовно 
розмiщених часових шарiв: 1) реально-iсторичного з фабуль-
ним; 2) фабульного з подiйним часом сюжету; 3) подiйного iз 
зовнiшнiм архiтектонiчним (подiлом на роздiли); 4) лiричного i 
драматичного з розповiдним (епiчним).

Поема «Тарасова нiч», заснована на дiйсному iсторичному 
фактi, романтизує визвольну боротьбу народу проти поль-
сько-шляхетського гноблення. Схвильовану оповiдь про бит-
ву козакiв Тараса Трясила (Федорóвича) з вiйськом С. Конец-
польського вкладено до уст кобзаря-оповiдача й стилiзовано 
пiд iсторичну пiсню з притаманними їй односпрямованим 
вектором часу й реальною послiдовнiстю подiй. Поза тим, 
що кобзар на початку оповiдi пропонує слухачам – сiльськiй 
молодi – згадати славне минуле, усе ж таки вiн послуговуєть-
ся не граматичним минулим часом, а теперiшнiм iсторичним, 
переносячи в такий спосiб слухача в минуле й долаючи часову 
дистанцiю мiж часом оповiдi та часом подiй. У цьому випадку 
зображене минуле «отримує власне iснування, може розвива-
тися всерединi себе, у своїй власнiй послiдовностi настiльки 
ясно, “зримо”, створює таку iлюзiю реального перебiгу часу, що 
це минуле виявляється нiби сучасним – сучасним захопленого 
ним i перенесеного в нього читача. Читач, свiдомий того, що вiн 
має до чину з минулими подiями, настiльки, одначе, у них зану-
рюється, що починає певною мiрою почувати цю минувшину 
своєю сучаснiстю» [5, с. 334].

У поемi «Єретик» поет уперше вийшов за межi нацiональної 
теми, звернувшись до подвигу Яна Гуса, і створив парадигма-
тичний образ саможертовного чеського патрiота. У творi ще 
вiдсутнє накладання двох iсторичних планiв (таке накладан-
ня буде основним засобом уведення сучасної проблематики в 
iсторiософсько-полiтичних поемах); але Шевченко вповнi ви-
користав можливiсть утворення полiтичного пiдтексту шля хом 
iсторичної аналогiї. Вихiд у поетову сучаснiсть здiйс нено завдя-
ки реальнiй тотожностi основних суспiльних конфлiк тiв мiж 
поневолювачами та їхнiми жертвами. Загальнi характеристики-  
iнвективи в поемi виражено лексикою сучасної поетовi поза-
цензурної полiтичної поезiї. Так, вступний монолог Гуса, що 
фактично є полiтичною декларацiєю, «одразу не сприймаєть-
ся як монолог Гуса, а скорiше як авторська мова. I це певною 
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мiрою допомагає читачевi асоцiативно пов’язувати данi рядки 
з сучаснiстю» [4, с. 103]. Такою самою є функцiя лiричної при-
святи сучасному славiстовi П.-Й. Шафариковi на початку тво-
ру, в якiй поєднано iсторичну медитацiю про долю слов’янства з 
патетичним уславленням чеського славiста, чию дiяльнiсть для 
слов’янського вiдродження символiчно ототожнено з повер-
ненням до життя загиблих, учиненим пророком Єзекiїлем 
у пустелi, повнiй сухих кiсток. Iнтонацiйним контрастом до 
молит ви Гуса є зображення метушнi католицької реакцiї, спо-
лошеної цим нечувано смiливим виступом; тут рiзко приско-
рю ється темп говiрного 14-складовика, уривчастого завдяки 
збiльшенiй кiлькостi й силi пауз, синтаксичнiй асиметрiї, що пе-
редає динамiку подiй у дуже стягненому часi. Наступна сцена – 
судилища – мiстить полiлог-двобiй Гуса з iнквiзиторами, який 
досягає кульмiнацiї в мовчазному жестi Гуса: «Подивився  Гус на 
пàпи / Та й вийшов з палати!» [11, рядки 290–291]. Читача поеми 
потрактовано як свiдка – завдяки використанню теперiшнього 
iсторичного та минулого часу недоконаного виду. Ретроспек-
тивний розповiдач завершив твiр погрозою-провiщенням 
«нечестивим»: «Не вгадали, що вилетить / Орел iз-за хмари / 
Замiсть гуся i розклює / Високу тiару» [11, рядки 359–362] – 
йшлося про вiдомого реформатора церкви М. Лютера. 

До iсторiософсько-полiтичних поем, поряд з лiричними, на-
лежать лiро-епiчнi поеми «Тризна» та «Неофiти». Текстовi 
«Тризны» передують присвята В. Рєпнiнiй з точною датою – 
«На память 9-го ноября 1843 года княжне Варваре Николаевне 
Репниной» (день, коли княжна вручила поетовi власноручно 
переписану його поему «Слепая», якою вона захоплювалась, 
і записку, в якiй вона висловила свiй захват i турботу про долю 
його таланту [12, с. 690], а також поетичне «Посвящение» та 
епiграф iз послання св. Петра з проповiддю християнської 
любовi й братолюбства. Цi фрагменти послужили ввiдними 
рамками у твiр. Далi йде епiчне обрамлення – розповiдь лiро-
епiчного наратора про звичай тризни, якою дванадцять молодих 
людей-«апостолiв» щороку вшановують пам’ять свого недавно 
померлого друга-«пророка», зберiгаючи вiрнiсть його iдеалам. 
Це окремий сюжет, дiя якого вiдбувається у власному епiчному 
часi – з року в рiк, доки, у фiналi, останнiй iз друзiв, уже зiстарiлий, 
не вертається додому назавжди. Цим замикається   часова  сфера 
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твору. Основну характеристику героя i подiї його життя ви-
кладено в монолозi лiричного героя-поета – тобто в лiрич-
ному часi епiтафiї, зверненої до померлого [11, рядки 34–97],  
у розповiдному лiричному монолозi-портретi [11, рядки 98– 455], 
що мiстив виклад думок героя у формi внутрiшнього монологу 
[напр., 11, рядки 344–364) i внутрiшньої мови, а також виклад 
його звернень до друзiв у формi непрямої [11, рядки 299–306] 
i прямої мови [11, рядки 440–449], численнi лiричнi коментарi 
розповiдача («Его не стало! / И мир пророка потерял, / И слава 
сына потеряла» [11, р. 453–455], молитви самого героя [11, рядки 
246–269] i його невласне пряму мову [рядки 335–339], лiричнi 
роздуми «власне автора» [11, рядки 272–283]. Вiдсутнi (окрiм 
обрамлення) iншi персонажi, сцени зустрiчей, дiалоги – увесь 
виклад плине в лiричному психологiчному часi, увиразненому 
автобiографiчними деталями – бiографiї автора, його власних 
переживань i настроїв. Це – епiко-лiрична поема-портрет.

Лiро-епiчна поема «Неофiти» втiлила iсторiософську проб-
лематику завдяки спiввiднесенню двох часових шарiв – дав-
нього Риму часiв Нерона i Росiйської iмперiї часiв Миколи I. 
Тiльки в такий спосiб можна було розповiсти про трагедiю 
кириломефодiївцiв, декабристiв – усiх супротивникiв самодер-
жавства. Якщо пишучи iсторичну поему, автор прагне перенести 
читача в минуле, подолавши часову дистанцiю мiж теперiшнiм 
часом автора й читача та часом зображених минулих подiй, то 
в алюзiйнiй поемi автор, зображуючи давнiй Рим, численними 
деталями натякає на сучаснiсть, не дає читачевi за минулими 
подiями забути про власне теперiшнє. Навмиснi обмовки («Не 
в нашiм краї Богу милiм… Нехай за Нерона…» [12, рядки 89–
96]; «Iдеш шукать його в Сибiр / Чи теє… В Скiфiю» [12, ряд-
ки 210–211] i мовнi анахронiзми («I мусила вона сидiть / Коло 
острога <…> Бульвар мести» [12, рядки 245–250]; i паралелi 
до росiйської дiйсностi – коли злочинцiв карали солдатською 
муштрою («в далекiй сторонi / В британських, галльських 
легiонах / Не муштрувались» [12, рядки 218–220], розпуста 
й лакейство при дворi Нерона, – усе це, не руйнуючи худож-
ньої iлюзiї iсторичного плану, надбудовує над ним полiтичний 
план авторової сучасностi. Мало того, грiзнi провiщення помс-
ти i Нерону, і всiм «розпинателям народним, грядущим тира-
нам» поширюють часову перспективу далеко в майбутнє. Як 
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спостерiг Ю. Iвакiн, уже обрана автором сюжетна паралель: 
Римська iмперiя в часи свого занепаду – Росiя, свiдчить про те, 
як поет мислив дальший перебiг iсторiї Росiйської iмперiї, про 
його iсторичний оптимiзм.

Iнакший характер має бiблiйно-iсторичний часовий пласт 
у бiблiйно-фiлософськiй поемi «Марiя». Шевченко не пiддавав 
сумнiву євангельськi оповiдi, сприймав християнський сюжет i 
його дiйових осiб як реальну iсторiю, а Христа як найлюдянiшу 
саможертовну людину, і Богоматiр – як iдеальну матiр, уособ-
лення материнської та вселюдської любовi, надiю знедолених. 
Так їх уявляв народ i вiдобразив у своїх колядках. Поетовi, 
який хотiв проаналiзувати серце матерi (лист до В. Рєпнiної вiд 
1 сiчня 1850 р.), найвищим її зразком бачилася Марiя. Iшлося 
про реальну iсторiю трьох людей iз прадавнiх часiв та iншої кра-
їни, постатей, якi кожен народ онацiональнював, уявляв, сказа-
ти б, того ж кольору шкiри, що й сам, – схожими на себе. Їхня 
доля й життя стали зразком для кожного християнина. Увiйти 
в їхню психологiю не можна було iнакше, як використавши 
власний життєвий досвiд життя мiж людьми. Тому авторовi вже 
не потрiбно було зiставляти два часовi шари, як у «Неофiтах». 
Хоча простiр дiї i має топонiмiчнi ознаки Палестини та Єгип-
ту, та й вiдображено у творi основнi подiї євангельської iсторiї 
(але в суто реалiстичному трактуваннi), постатi головних героїв 
українiзовано: їхнiй побут, вчинки, переживання – усе впiзнаване, 
своє для українського читача. Бiографiчний час ге роїв умiщено 
в iсторичний час Євангелiя; у ньому є мiсце недовгим щасливим 
моментам дiвоцтва й материнства – у «символiчному хронотопi 
природи» [1, с. 42]. Лiричний час у молитвах i звертаннях до Ма-
рїї та Йосипа мiстить уславлення їхнiх вчинкiв i провiщення їх-
ньої долi – з наперед вiдомої авторовi й читачам Святого Письма 
ретроспективної позицiї, у чому дослiдник бачить певний вплив 
структури акафiста [8, с. 221]. Євангельська iсторiя закiнчується 
трагiчно, але залишається в «скорбящiй душi» людей – у всеза-
гальному часовому континуумi. 

Загалом у творчостi Шевченка виразно помiтна пов’язанiсть 
композицiї часових планiв iз жанровим рiзновидом поетичного 
твору. Структуру епiчного часу в поемах позначено iєрархiєю 
опозицiйних пар: часу реально-iсторичного / фабульного; 
 фабульного / подiйного сюжетного; подiйного / зовнiшнього 
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архiтектонiчного; сюжетного / розповiдного; подiйного / автор-
ського. Цi взаємини увиразнено за участю часово-просторової 
позицiї персонажiв, яка корелює iз жанровим змiстом творiв.
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Ольга Смольницька 
(Київ)

АРХЕТИПНА ОСНОВА ПОВIСТI ВIРИ ВОВК 
«СПIЛКУВАННЯ З ОПАЛЕВИМ МЕТЕЛИКОМ»: 

УКРАЇНОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ

Сучасна українська гуманiтарна наука – фiлософiя, лiте-
ратурознавство, культурологiя тощо – задiює рiзноманiтнi 
методологiї, оскiльки поява новiтнiх творiв зумовлює вико-
ристання певних прийомiв аналiзу. Зокрема, це стосується 
україно знавства як iнтегративної дисциплiни.

Останнiм часом в українському лiтературознавствi, мате-
риковому i дiаспорному, спостерiгається особливий iнтерес до 
творчостi Вiри Вовк (автонiм Вiра-Лiдiя-Катерина Селян ська, 
мешкає в Рiо-де-Жанейро) – поетеси, прозаїка, драма турга, 
музиколога, лiтературного критика, перекладача. Тво ри цiєї 
письменницi мiстять шари рiзних культур: української, бра-
зильської (iндiанської i негритянської), захiдноєвропейської 
тощо, пропонуючи перспективний метод магiчного реалiзму. 
Надзвичайна ерудицiя, поєднана з питомим українським 
мис ленням i бразильським народним католицизмом, пiдтвер-
джують, що творчiсть Вiри Вовк мiстить багатий матерiал для 
юнґiянського аналiзу завдяки зашифрованiй у них архетипнiй 
основi. I. Калинець назвав Вiру Вовк «найбiльшою україн-
ською християнською письменницею» [7, с. 8]. Незважа-
ючи на те що її часто зараховують до Нью-Йоркської гру-
пи, сама Вiра Вовк волiє виступати як мисткиня автономно  
[11, с. 126].

Придатнiсть творiв Вiри Вовк для юнґiянського аналiзу (при-
чому не американської, а швейцарської школи) пiдтверджують 
розвiдки Л. Залевської-Онишкевич, С. Майданської та iнших, 
присвяченi новiй повiстi письменницi «Спiлкування з опа-
левим метеликом» (2012). Намiчений у статтях дослiдникiв 
юнґiянський аналiз варто розширити й доповнити, у чому й по-
лягає мета дослiдження.

Вiдповiдно до мети ставляться завдання: 
1) окреслити юнґiянську методологiю як теоретичне зна-

ряддя аналiзу;
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2) порiвняти зашифрованi в повiстi архетиповi концепти 
Софiї i «простонародної Афородити»;

3) проаналiзувати взаємодiю Анiмуса й Анiми на прикладi 
героїв твору. 

Для кращого розумiння повiстi слiд окреслити ключовi по-
няття, якi будуть використанi для аналiзу. Як вiдомо, К.-Ґ. Юнг 
виокремив три головнi складовi пiдсвiдомого: Анiма (жiноче 
начало), Анiмус (чоловiче начало) i Тiнь, яка iснує сама по 
собi, здавалося б, за межами свiдомого, а насправдi наштовхує 
людину на новi асоцiацiї (українцi вiдомi свiтовi асоцiативним 
i навiть символiчним мисленням, чому сприяло накладання 
нацiональних архетипiв на європейське тло).

Архетипи – це образи та iдеї, схожi з символами, але давнiшi 
за походженням. Це унiверсальнi паттерни (patterns) чи мотиви, 
якi випливають iз колективно несвiдомого та є основою релiгiй, 
мiфiв, казок. Найчастiше архетипи виникають зi сновидiнь 
[12, с. 139]. Прикладами можуть бути архетипи Мудрого Ста-
рого, Батька, Матерi, Матерi-Землi, Вiчного Юнака, Вiчної 
Дiвчини, вибору, шляху тощо. Натомiсть символ (Symbol) – 
це максимально можливий вираз якогось маловiдомого єства. 
Символiчне мислення нелiнiйне, має вiдношення до правої 
пiвкулi i комплементарно лiнiйного логiчного мислення, що 
на лежить до лiвої пiвкулi [12, с. 142].

Анiма (Anima) (лат. «душа») – несвiдома жiноча частина 
(складова) особистостi як чоловiка, так i жiнки (незважаючи 
на те, що М.-Л. фон Франц видiляє Анiму тiльки в чоловiчiй 
психiцi). У снах i витворах фольклору Анiма втiлюється в 
образi жiнок, несе в собi закон Еросу та пiдкоряється йому. Роз-
виток Анiми вiдображується на ставленнi чоловiка до жiнки 
[12, с. 139]; Анiма може бути дуже архаїчною (образи русалок, 
мавок, безмовних служниць, хатнiх господарок тощо) i недо-
розвиненою, тому недостатня вибудова цього архетипу може 
спричинити надмiрну концентрацiю Тiнi. Постiйне прислухо-
вування до Тiнi та сприймання її як Анiми може призвести до 
втрати психоенергетичних i сексуальних функцiй, надмiрної 
реалiзацiї несвiдомого. Недорозвиненiсть Анiми в жiнки ви-
являється в примiтивнiй, сентиментальнiй, слабкiй творчостi 
(лiрична героїня – самотня, плачуча, претензiйна до чоловiка). 
К.-Ґ. Юнґ називав Анiму архетипом самого життя [12, с. 139].
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Анiмус (Animus) (лат. «дух») – несвiдомий чоловiчий склад-
ник особистостi як чоловiка, так i жiнки, хоча М.-Л. фон Франц 
видiляє Анiмус тiльки в жiночiй психiцi. Вiн пiдкоряється за-
кону Логоса [12, с. 139]. У снах Анiмус може виступати як 
чоловiчий голос (наприклад, жiнка чує незнайомий голос, який 
доноситься з-пiд землi, як голос Мерлiна в легендах про Круг-
лий Стiл); фiзично – у виглядi чоловiчого персонажа; жiнка 
може тiкати вiд агресивного або чужого Анiмуса, прагнучи  
знайти свiй.

Повiсть Вiри Вовк присвячена «свiтлiй пам’ятi ентомолога  
проф. Дмитра Зайцева, члена Бразилiйської Академiї Наук 
у Рiо-де-Жанейро» [1, с. 11]. Але реальна основа твору 
переплiтається з фантастичною. У центрi розповiдi постають 
професор- ентомолог, його духовна Анiма метелик Морфо 
(Morpho Aega Cytheritis) i земна Анiма – молода Таїса, з якою 
герой невдовзi одружується. Цiкаво, що Морфо (чиє iм’я на-
гадує слова «форма» i Морфей [5, с. 3]) наполягає на тому, що 
вона жiночої статi та є посланницею Матерi-Природи [1, с. 16]. 
В українськiй мовi слово «метелик» (а також дiалектнi «мо-
тиль», «метiль», «матуль») – чоловiчого роду, але в сприйняттi 
носiя мови часто нейтральне, тобто без статевої конотацiї. Не-
дарма професор каже: «Яка ти жiнка! Ти просто – метелик» [1, 
с. 16]. Морфо для героя асексуальна i взагалi нематерiальна. 
Але в Морфо виразне жiноче начало – фемiнiннiсть (i згодом 
герой звертається до неї «метеличко»). Авторка ще бiльше кон-
кретизує свою героїню: хоча дiя твору вiдбувається у Львовi, 
Morpho Aega – це тропiчний метелик, чий ареал – Аргентина, 
Бразилiя, Парагвай. Отже, Вiра Вовк вiдсилає читача до країни 
свого помешкання, цим пiдкреслюючи подив професора, який 
побачив незвичну комаху саме в Українi.

Головний герой вiдчуває кризу особистостi, тому що не за-
довольняється рацiональним пiзнанням. Його рефлексування  
нагадують монолог гетiвського Фауста – до зустрiчi з Мефiсто-
фелем. Метелик намагається повернути ентомологу (ученому, 
який мав би найкраще розумiти комах, але не бачить їхнього 
змiсту за формою) вияскравлене несвiдоме. У потоку свiдомостi, 
асоцiативних вiршах, сповнених несподiваних символiв, Мор-
фо, за власними словами, малює iкону: «Iконописка малює 
iкону коханого / на канвi своєї душi, / але, може, вiн – iдол, / 
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Може, дорогi йому марива / на стрiмких закаблуках / i портрет 
у ґалерiї» [1, с. 29]. Реципiєнт має прислухатися до монологiв-
iмпровiзацiй метелика (тобто вчуватись у власну душу) 
i спостерiгати рухи-малюнки крил. Тобто метелик здiйснює 
шаманське камлання, виступає пiфiєю й одночасно баядерою. 
Отже, Морфо стає мисткинею. С. Майданська з цього приводу 
проводить компаративний аналiз: «Тiльки мистецтво здатне 
пересилити ваготу життя, мiркував Томас Манн, розглядаючи 
очима свого героя Йонатана Леверкюна, тропiчних метеликiв, 
що у своїй неземнiй красi проживають ефемерно короткi 
митi буття» [8, с. 111]. Малюнки Морфо крилами в повiтрi 
дослiдниця називає «iмпресiйним пуантилiзмом» [8, с. 111].

Морфо є i твариною-помiчником – iпостассю, вiдомою в 
культурах рiзних народiв, передусiм з казок. Тварина-помiчник 
наявна i в шамана (або реально, або в сновидiннях, супрово-
джуючи героя в рiзних свiтах як провiдник). Iдею провiдника 
в сновидiннях Морфо пiдтримує. Наприклад, захопившись 
«якоюсь своєрiдною мудрiстю малого створiння» [1, с. 27], 
професор питає, звiдки Морфо навчилася цього знання. На 
вiдповiдь метелика, що це пiдслуханi слова одного буддист-
ського монаха, герой каже: «Де й коли, Морфо? Адже ти щойно 
недавно народилася, а в Андах, звiдки правдоподiбно чудом 
прилетiв сюди твiй кокон, як менi вiдомо, нема буддистських 
монахiв…» [1, с. 27]. Отже, тут знову втручається ratio. На це 
метелик вiдповiдає цiлком шаманськими словами: «Тодi, то 
може був тiльки чийсь загублений сон. Але гарний, правда? До 
мене часто навiдують якiсь сни-приблуди» [1, с. 27]. Цей аргу-
мент викликає асоцiацiю з ловцем снiв – функцiєю шамана – 
i особливим бубном, «пасткою для снiв».

Поведiнка i висловлювання тваринних персонажiв у творах 
Вiри Вовк можуть здаватися триктерськими, iнфантильними, 
суперечливими: то мудрими (езотеричними), то безпорадни-
ми. Морфо не виняток у цьому колi. Але авторка розвиває, 
ускладнює роль метелика, i збагнути функцiї божественної 
Анiми можна з її монологiв. Кожен вiрш Морфо – це її кре-
до. Скажiмо, вона пропонує вiдмовитися вiд формалiзованого 
ставлення до свiту i штучного аналiзу: «Комп’ютер вiрить / 
у свої мудрощi, / якi доказують, / тодi як метелик / радить 
забути / символи книжникiв, / що намагаються об’явити / 
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формулами  всi чудеса» [1, с. 19]. Тобто метелик пропонує про-
фесору чисте, свiже сприйняття, наголошуючи на тотемiзмi, 
анiмiзмi та синкретизмi природи: «Найважливiше – вчитися їх-
ньої [квiток. – О. С.] фiлософiї» [1, с. 20]. I. Калинець наводить 
бiблiйний вислiв Христа: «Поглянь на польовi лiлеї, як зроста-
ють вони – не працюють, анi не прядуть. А я вам кажу, що й сам 
Соломон у всiй славi не вдягався отак, як одна з них» (Мт. 6:28) 
[7, с. 8]. Як додає письменник: «I все таки є квiти, що працю-
ють i прядуть…» [7, с. 9]. Отже, математика «знає», фiлософiя – 
 навчає пiзнавати свiт. Герой жив аналiзом, але однобiчнiсть його 
мислення не сприяла цiлiсному самопiзнанню, тобто Анiмусу 
бракувало синтезу. Отже, один iз мотивiв – досягнення героєм 
Самостi. Проблема героя в тому, що вiн не розумiє рефлексу-
вань Морфо, тодi як Анiма вимагає допомоги Анiмуса.

Основнi концепти, зашифрованi в текстi повiстi-притчi 
«Спiлкування з опалевим метеликом», це: рефлексiя; невроз  
як наслiдок переживань; асоцiювання; егоцентризм, який до-
ходить до нарцисизму (а вiдтак призводить до втрати Анiми:   
герой убиває Морфо). Останнiй мотив притаманний рiзним 
культурам, у тому числi українськiй: Анiма (зазвичай потой-
бiчна iстота: мавка, фея, нiмфа тощо) починає старiти, хворiти 
або вмирає внаслiдок нерозумiння її героєм. Це описано в 
драмi-феєрiї Лесi Українки «Лiсова пiсня», де Мавка позбавля-
ється тiла, але приходить до Лукаша в духовнiй подобi. В обох 
творах егоцентричний та iнфантильний герой убиває плоть 
коханої. У центрi твору Вiри Вовк постає Его: якщо професор 
пiдкоряється йому, то Морфо може сублiмувати за допомогою 
творчостi.

Варто докладнiше розглянути зашифрований у повiстi 
невроз.  Як зазначав Б. Вишеславцев, неврози – це «справж-
ня хвороба душi… Сама душа є їхнiм винуватцем i носiєм i 
лише засобом впливу на душу їх можна лiкувати» [2, с. 219]. 
Проявом неврозiв є фантастичнi вигадки, якi не мають нiчого 
спiльного з реальнiстю. Далi дослiдник зазначає: «Релiгiйно- 
фiлософськи тут важливе те, що невроз є перебуванням в 
iлюзiї, утрата реальностi та втрата внаслiдок згасання духу» [2, 
с. 220], а релiгiйна установка свiдомостi вимагає вiдсторонення 
суб’єктивiзму, тобто це «передусiм онтологiчний реалiзм, який 
вимагає причетностi до Присносущого» [2, с. 220]. На думку  
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автора, невроз часто сприймається як покарання за грiх, 
а лiкування неврозiв i психоаналiз прекрасно розробленi в 
релiгiї, зокрема в християнствi [2, с. 221]. На терапевтичнiй 
ролi образу Морфо як Анiми наголошує i Л. Залеська-Ониш-
кевич, стверджуючи, що метелик лiкує Анiмуса [5, с. 5]. Якщо 
розвивати компаративний аналiз – порiвняння iменi героїнi з 
Морфеєм, – то стає зрозумiлою алюзiя до сну. Адже сон, iлюзiя, 
галюцинацiя i смерть досить близькi поняття в мiфологiї, при-
чому вони часто мають виразну терапевтичну функцiю.

Концепт душi достатньо проаналiзований у сучасному гума-
нiтарному знаннi, вiтчизняному й зарубiжному, тому не будемо  
на ньому докладно зупинятися. Зазначимо лише кiлька дета-
лей. Дослiдник мiфологiї i первiсної культури С. Токарев наго-
лошує на тому, що поняття душi «як безсмертної нематерiальної 
складової людської сутностi, що склалося в європейських 
народiв пiд впливом християнського вiровчення, є плодом три-
валої i складної дистиляцiї набагато бiльш невиявлених i еле-
ментарних мiфологiчних уявлень» [10, с. 414], тодi як у неєвро-
пейських народiв душа асоцiюється бiльше з матерiальним: 
кров’ю, кiстками i взагалi органiзмом.

Метелик у рiзних культурах означає душу. Таке тлума-
чення вiдоме не лише в українськiй культурi, але й загалом у 
слов’янськiй, античнiй, кельтськiй, романськiй тощо. Л. За-
леська-Онишкевич зазначає: «У древнiх римлян (напр. у Пом-
пеях) душа померлого нарисована як дiвчинка з крилами 
метелика. Та рiвночасно, смерть не раз була передана як ме-
телик, роздушений ногою. Обi екстреми вказують на певне 
пов’язання з воскресiнням, вiдновою» [5, с. 4]. Таким чином, 
можна стверджу вати про спiльнiсть образу-символу метелика  
в iндоєвропейськiй спадщинi, а вiдтак – у колективному несвi-
домому дописем ного перiоду предкiв сучасних нацiй. Образ- 
символ мете лика часто розглядається як позитивний: у грець-
ких мiфах це повернення душi до близької людини. У повiстi 
Вiри Вовк убита героєм Морфо повертається до нього як 
реiнкарнацiя, метемпсихоз. Водночас метелик – амбiвалентний 
символ, оскiльки в слов’янськiй, румунськiй та деяких iнших 
культурах може означати лихоманку, перевертня i навiть 
вампiра. Ключовi асоцiацiї при словi «метелик»: народження 
краси з потворної хризалiди, полiт, воля. Останнi два поняття 
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наближають розгляд метелика до птаха. Метелик протистав-
ляється гусенi, яка у свою чергу може означати захищенiсть, 
стару тотемiчну шкуру, яку звiльнена Анiма скидає.

Опаловий (в оригiналi, за правописом Голоскевича, «опа-
левий») колiр означає прозорiсть, об’єктивнiсть, фантазуван-
ня (завдяки манливiй райдужнiй палiтрi). Опал, як i метелик, 
часто асоцiюється з бiлим кольором, тобто означає чистоту, 
невиннiсть, але водночас i потойбiчнi ознаки. Вiдомо, що бiлий 
колiр часто уособлює смерть або перехiд до iншого свiту; на-
приклад, у тюркських культурах тим, хто має стати фолбiном 
(шаманом), у сновидiннях являються бiлi тварини – скажiмо, 
верблюденя. У кельтiв бiлий олень чи лань – вiсники з Країни 
Фей (шотландська легенда про Томаса Лермонта).

Л. Залеська Онишкевич стверджує, що Морфо – це Софiя й 
Анiма [5, с. 4]. Теологема Софiї добре представлена в українськiй 
культурi як архетип. Наприклад, софiйнiсть Г. Сковороди була 
доведена В. Ерном, який стверджував, що фiлософ звертався до 
образу Дiви, вищої вiд розуму премудрих [3, с. 85]. У принципi, 
те ж саме незалежно вiд В. Ерна стверджував Д. Чижевський, 
виокремивши на основi текстологiчного аналiзу найбiльш чiткi 
постулати Г. Сковороди про жiночнiсть взагалi та її iпостасi 
 зокрема.

У В. Соловйова Софiя – подвiйний образ iз кiлькома функ-
цiями, тобто, як зауважив Є. Рашковський, це i жiноча сутнiсть 
свiту, «породжена в самiй субстанцiї Божества» [9, с. 87], i 
водночас буття. Як пояснює С. М. Гатальська, софiйнiсть – це 
«знання та мудрiсть [тут i далi курсив авторський. – О. С.], що 
завжди самозаглибленi; а також це засвоєння-уособлення, що 
означає зверненiсть на самого себе» [4, с. 10].

Якщо продовжити дискурс емоцiйного пiзнання, то випли-
ває архетиповий образ жiнки з Книги Буття Старого Заповiту. 
Жiночий образ (Єву-спокусницю) тлумачили як «емоцiйно-
чуттєву сторону людської душi (що зазвичай розумiється як 
жiноче начало)» [6, с. 110]. Вiдтак емоцiйнiсть повела за собою 
«розум i волю», тобто чоловiче начало [6, с. 110].

Iншою iпостассю спокусницi Єви можна вважати «про-
стонародну Афродiту» (В. Соловйов), яка однаково сприй-
має добро i зло, iстину й оману. Зовнiшня красивiсть не 
мiстить духовного начала, це форма без змiсту, тобто проблема  
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 язич ництва, яке виродилося в Ерос без Логосу. «Простона-
родна Афродiта» як слабка Анiма швидко вироджується, роз-
слабляючи, «розм’якшуючи» (соловйовський термiн) Анiмус 
(творця, фiлософа, реципiєнта чи взагалi носiя чоловiчого, 
рацiонального начала). Єва й Афродiта – плотськi виразни-
ки. Проте дух i плоть взаємопов’язанi, i В. Соловйов ствер-
джував, що Вiч на краса врештi-решт буде плiдною, i з неї ви-
йде «спасение мира, когда ее обманчивые подобия исчезнут, 
как та морская пена, что родила простонародную Афродиту» 
[3, с. 86]. Отже, до свого очищення Афродiта – лише оманли-
ва подоба краси, iдол, форма без змiсту (чи в кращому разi з 
облудним, нерозробленим змiстом), яка не знає себе саму, не 
вмiє розрiзняти (у цьому випадку християнська i юнґiянська 
термiнологiї тотожнi; власне, християнськi образи й архетипи 
якраз i становлять частину матерiалу юнґiянського аналiзу). 
Зрозумiло, що така красивiсть (не краса) нетривка, її лег-
ко зруйнувати. (Докладнiше див. у статтi: Смольницька О. О. 
Фiлософськi засади софiйностi та марiологiї в iнтерпретацiї 
лiтературознавцiв Київського унiверситету (на матерiалi 
праць Д. Чижевського) [Текст] / Смольницька О. О. // «Днi 
науки фiлософського факультету – 2011», Мiжн. наук. конф. 
(2011; Київ). Мiжнародна наукова конференцiя «Днi науки  
фiлософського факультету – 2011», 20–21 квiт. 2011 р. : [мате-
рiали доповiдей та виступiв] / редкол. : А. Є. Конверський [та 
iн.]. – К. : Видавничо-полiграфiчний центр «Київський унiвер-
ситет», 2011. – Ч. 2. – С. 50–52). Софiя – це проекцiя Матерi-
Природи (теж юнґiянського поняття, архетипу).

Молода дружина героя, красуня Таїса, – це «простонародна 
Афродита», яка дає земне, матерiальне (подiбно до Килини з 
«Лiсової пiснi»), але не знає духовного, її прозрiння вiдбувається 
лише пiсля загибелi Морфо. Подiбну нерозвиненiсть i подаль-
шу кризу мали героїнi iнших лiтератур, наприклад, Iзора в 
драмi О. Блока «Троянда i хрест». Таїса пропонує героєвi 
матерiальний комфорт, побутову насолоду (символом якої стає 
горiховий торт – реалiзацiя оральної функцiї, тобто пожиран-
ня i навiть гедонiзму). Таким чином, у творi наявна бiнарна 
опозицiя сакрального (Морфо i її вiзерунки в повiтрi) i профан-
ного (Таїса як берегиня). Саме берегинi – точнiше, її народниць-
кого розумiння – Морфо радить герою стерегтися [1, с. 40].  
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Але професор не слухається поради i потрапляє пiд вплив 
егоїстичної Анiми; юнґiянську модель таких стосункiв можна 
назвати обплутуванням i прикуванням героя ланцюгами до 
жiнки. Це дуже точно iлюструють слова метелика: «Вона добре 
тебе береже, / злото-медом годує, / в шовкопряжу вдягає, / i ти 
вже її замоток, / уже її власнiсть, кокон, / забавка її хотiнь» [1, 
с. 40]. Отже, Таїса для героя виступає як спокусниця, але водно-
час i мати: несвiдомо герой прагне iнфантильної захищеностi. 
Матерiальна Анiма годує героя, але й пожирає енергiю його 
несвiдомого, тримаючи в iнфантильному станi. Крайнiй вияв 
як наслiдок такого поглинання Анiмою Анiмуса Морфо описує  
в останньому монолозi про те, як трубадур вiддав Серцевiй 
Дамi «все, крiм одної пiснi про кохання» [1, с. 55] (тобто ду-
ховного), «Зате Серцева Дама мститься / краплинами отрути, / 
яку йому щоранку подає / у фiлiжанцi запашної кави» [1, с. 55].

Якщо спочатку професор виступає як Старий (лат. Senex) 
з притаманними цьому архетипу негативними рисами: жорст-
кiстю, цинiзмом i консерватизмом, не досягаючи оптимального  
балансу puer – senex [12, с. 141–142], то поступово вiн перетво-
рюється на Вiчного Юнака (лат. Puer aeternus). Це певний тип 
чоловiка з характерною, дуже тривалою пiдлiтковою психо-
логiєю, яка зв’язана перш за все сильною несвiдомою при-
хильнiстю до матерi (реальної або символiчної). Позитивними 
рисами чоловiкiв такого типу є спонтаннiсть i здiбнiсть до змiни 
[12, с. 141]. Проявом такого архетипу можна назвати синдром 
Пiтера Пена. Натомiсть Морфо можна назвати Вiчною Нарече-
ною, або, за юнґiвською термiнологiєю, Вiчною Дiвчиною (лат. 
puella), прив’язаною до батькiвського комплексу [12, с. 141]. 
Недарма метелик прив’язаний до свого коханого професора.

Залежнiсть героя вiд профанної Анiми описано чiтко: «Ти 
зовсiм задурений цiєю комахою! – смiючись сказала Таїса. – 
Коли розведемося, може, таки одружишся з нею?» [1, с. 53]. Як 
зазначає Марiя-Луїза фон Франц: «Iдентифiкацiя з Анiмою може 
проявлятися в схильностi до перепадiв настрою, у зманiженостi 
та надмiрнiй чутливостi» [12, с. 139]. Рефлексування героя 
повiстi справжнi юнґiянськi: «Може, справдi, Таїса була права з 
мене насмiхатися. I настрiй у Морфо нiяк не помагав зосереди-
тися на працi. Людина залежна вiд пiдбадьорення, вiд стимулу. 
Вiчнi сльози тiльки пригноблюють, доводять до мелянхолiї, якої 
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нам тепер аж нiяк не треба» [1, с. 54]. Проблема героя в тому, що 
вiн розумiє страждання Морфо рацiонально i заспокоює свою 
духовну Анiму лиш однобiчно; переживання Анiмуса в шлюбi 
зводяться до самовиправдання. Iдентифiкацiя з матерiальною 
Анiмою як одержимiсть виявляється в героя твору в тому, що 
вiн (несвiдомо пiдкорившись Таїсi) урештi-решт у вiдповiдь на 
ущипливу iмпровiзацiю метелика вбиває Морфо – свою духов-
ну Анiму: «Розлючений, я трiпнув її книжкою» [1, с. 56].

У повiстi простежено i шлях самої Морфо: вона являється 
професору як зiм’ята, щойно народжена з кокона, потiм пере-
живає духовну кризу (якiй герой не може зарадити) i, зрештою, 
гине вiд рук свого невдячного коханого. Але сприйняття життя 
як колообiгу, а вiдтак уплетення тонких мiфологiчних контекс-
тiв, не дозволяють авторцi увiрвати на цьому розповiдь: без-
смертна Морфо знов являється герою в оновленiй iпостасi [1, 
с. 58]. Отже, тут з’являється Tertium non datur – цiлюще третє, 
яке виникає з несвiдомого (у виглядi символу або нової уста-
новки) у результатi напруги, що iснувала мiж конфлiктуючими 
протилежностями [12, с. 142].

На слова героя про те, що досягненню мети заважають ти-
ранозаври (у творi це наскрiзний хтонiчний образ усього зло-
го, можливо, це архетип Уроборос), метелик вiдповiдає, як 
завжди, алегорично: «Вони самi вiд себе минуться. Лихе гине 
вiд власної злоби. Тiльки з любов’ю треба присвятитися отiй 
нашiй манюнiй працi, бо вона є частиною великої цiлостi. Тре-
ба вiрити, що тодi Бог-Дитя знов нам народиться на Рiздво, бо 
вiра – бiльша вiд доказiв твого комп’ютера» [1, с. 60]. Отже, 
образ Морфо набуває християнського забарвлення, i завдяки 
цьому герой нарештi виразно бачить свою Анiму. Але перед 
цим його несвiдоме має пройти шлях очищення. 

Таким чином, повiсть Вiри Вовк «Спiлкування з опалевим 
метеликом» показова з точки зору юнґiянського аналiзу. За до-
помогою довершеної прозової i поетичної форми, афористич-
ного стилю, глибокої ерудицiї та вiльного залучення рiзних 
культурних контекстiв письменниця аналiзує українськi 
нацiональнi комплекси й неврози, чiтко висвiтлює дiалог Анiми 
й Анiмуса, подаючи висновок у християнському розумiннi. Ця 
стаття не вичерпує дослiдження архетипної основи твору Вiри 
Вовк i має перспективу продовження.
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Валентина Соболь 
(Варшава, Польща)

ПЕРЕКЛАДИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В ПОЛЬЩI:  
ТЕОРЕТИЧНI ЗАСАДИ, ПРАКТИЧНА РЕАЛIЗАЦIЯ

Такої, як «Кобзар» книжки не має нi один народ.
Олександр Лотоцький  [2, с. 369]

У 2008 роцi побачив свiт «Кобзар» Т. Шевченка в перекладi 
польською мовою Петра Куприся (1933–2002). У 2012 роцi з 
нагоди 20-рiччя здобуття Україною незалежностi Видавни-
чий комiтет (голова – проф. Юзеф Колодзєй) презентував 
загаловi двомовне (паралельно оригiнал i переклад польською 
мовою) видання «Кобзаря» у перекладi П. Куприся [7, s. 833]. 
Люблiнський поет та фiлолог є першим, хто здiйснив перекла-
ди всiх вiршованих творiв Шевченка. 

Контрапункти рецепцiї Т. Шевченка в Польщi прокреслили 
українцi. Однак автор першої монографiї про Шевченка, на-
писаної в 1865 роцi, – це поляк Гвiдон Баттаглiя, який писав, 
що Шевченко першим вiдродив нову українську iдею i був її 
найбiльшим представником.

На початку ХХ ст. Шевченко – це, в оцiнцi Євгена Мала-
нюка, «нацiонально-ядерна, органiчна частка селянського 
монолiту» [3, с. 341]. На початку ХХI ст. Шевченко, за влуч-
ною оцiнкою Михайла Лесiва, – «найбiльший моральний ав-
торитет для українцiв рiзних полiтичних сил» [1, с. 6]. Перу 
М. Лесiва належать капiтальнi передмови до обох видань 
«Кобзаря» польською мовою в перекладi П. Куприся. У них 
проаналiзовано найважливiшi етапи зацiкавлення поезiєю 
Шевченка в Польщi з акцентом на її перекладах польською. 
Окрасою видання 2008 року стала стаття М. Лесiва «Поезiя Та-
раса Шевченка у перекладi Петра Куприся» [8, s. 7–31], так i до 
видання 2012 року – двомовна, українською i польською, пе-
редмова «Тарас Шевченко. Кобзар. Переклад Петро Купрись. 
Taras Szewczenko. Kobziarz. Przekład Piotr Kupryś» [1, с. 6–51]. 

Перш, нiж аналiзуватимемо переклади Шевченка поль-
ською мовою, окреслимо найголовнiшi етапи зацiкавлення його 
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 поетичним словом у Польщi. Польською мовою твори Шевчен-
ка перекладалися ще за життя поета, починаючи з 1860 року. 
Першим переклав i надрукував у пресi 18 творiв українського 
пророка «син польського шляхтича й крiпачки-українки, який 
вiдчував Шевченка» [23, s. 362] – Леонард Совiнський (1831–
1887). То власне Л. Совiнського в розвiдцi-пiслямовi до видан-
ня вибраних поезiй Шевченка за першочергової участi Укра-
їнського наукового iнституту у Варшавi [16, s. 197–211] було 
названо найлiпшим з усiх перекладачiв Шевченка. 

Хто переклав найбiльшу кiлькiсть (до П. Куприся) творiв 
Шевченка? Правдоподiбно, це був Сидiр Твердохлiб (1886–
1922), його перу належить переклад 37 творiв Шевченка. 
Вiдтодi упродовж пiвтора столiття понад 50 перекладачiв пра-
цювали з поезiєю Шевченка, серед них i такi видатнi письмен-
ники, як Владислав Сирокомля, Стефан Жеромський, Ярослав 
Iвашкевич, Юзеф Лободовський, Казiмєж Вежинський. На-
лежну оцiнку та визнання здобули переклади Марiї Беньков-
ської, Костянтина Думанського, А. Ґожалчинського, Тадеуша 
Голлендера, Ярослава Iвашкевича, Чеслава Ястжембець-Коз-
ловського, Богдана Лепкого, Влодзiмєжа Слободнiка, Леонар-
да Совiнського, Казiмежа Вежинського, Зоф’ї Войнаровської, 
Богдана Жиранiка.

П. Купрись поставив перед собою завдання перекласти 
польською мовою всi вiршованi твори (вiршi, балади, поеми), 
користуючись київським виданням «Кобзаря» 1967 року, а це 
260 творiв, i, власне, досi такої працi, окрiм нього, не виконав 
жоден перекладач. Осягнути засади, випрацюванi практи-
кою П. Куприся, найбiльш послiдовно заангажованого у дво-
мовне звучання слова Шевченка, – то завдання не на одну 
розвiдку. Очевидним є компаративний вимiр цього питання, 
менш очевидним, але ще важливiшим видається «ключ» до 
проблеми Є. Маланюка, що стосовно до творiв Шевченка в 
багатьох випадках безпорадним, i щонайменше неповним є 
рацiоналiстичний аналiз, бо ж не обiйтися тут «без творчої й 
при тiм нацiональної iнтуїцiї» [3, с. 344]. 

Як вiдомо, обидвi мови, українська i польська, були для 
П. Куприся знаними вiд народження (через двомовне вихован-
ня – спершу на Пiдляшшi, потiм на Волинi i знову, пiсля 1947 р., 
на Пiдляшшi). Його освiта – росiйська фiлологiя Ягеллонського 
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унiверситету – не стала на перешкодi заглибленню в таїну укра-
їнської мови. Наголошуємо на цьому невипадково, оскiльки в 
iсторiї перекладу траплялися також i курйознi моменти, як, на-
приклад, у практицi Казiмежа Анджея Яворського, який щиро 
зiзнавався, що йому не вдався переклад «Заповiту». К. А. Явор-
ський не мав словника, але, як згодом посвiдчив, володiючи 
росiйською мовою, розумiв майже все, iнодi здогадувався про 
значення слiв виходячи з контексту. «Але колись, – зазначив 
К. Яворський, – попав я пальцем в небо. Нiколи не забуду ляп-
сусу, який зробив у вiршi Богдана Кравцiва, перекладаючи сло-
во “тендiтний” (нiжний, крихкий), як ... “tandetny”. У перекладi 
з польської “tandetny” означає “дешевий, халтурний”. Врештi, 
вiн розсмiявся, коли часопис “Назустрiч” жартома й не без 
єхидства той переклад назвав “тендiтним”» [13, s. 138].

Вiд часу, коли постали першi переклади Шевченка поль-
ською мовою, вiдбулися значнi змiни в теорiї перекладу, 
яка збагатилася новими напрацюваннями [9; 14; 19; 21; 22]. 
Порiвняння тогочасних засад 1 i новочасних концепцiй теорiї 
перекладу увиразнює поступ дослiджень останнiх десятилiть, 
коли була пiдважена (Ж. Деррiда) непорушна досi засада щодо 
першорядностi оригiналу стосовно до перекладу. В численних 
працях було узасаднено, що обидва тексти, вихiдний i кiнцевий 
(тобто переклад) виконують не тiльки комунiкативну функцiю, 
але є «засобом вiдкривання i створення речей» [11, s. 140]. При 
цьому значення [signifié], як наголошує Умберто Еко, залиша-
ється центральною проблемою дефiнiцiї перекладу, хоча тiльки 
в бiльш докладному дослiдженнi спецiальних перекладiв змо-
жемо з’ясувати кiлька їхнiх таємниць» [9, s. 106]. В однiй зi сво-
їх останнiх праць «Досвiд у перекладi» Умберто Еко повторює: 
«Переклад нiколи не є простим переходом мiж двома мовами, 
але мiж двома культурами» [9, s. 113].

Кардинально вiдмiнними на початку ХХ ст. були сформу-
льованi Павлом Зайцевим п’ять найважливiших засад пере-
кладу поетичного тексту: 1) належний добiр висловiв, тобто не-
впровадження до перекладу лексичних одиниць, якi належать 
до iншого стилiстичного колориту, нiж той, у якому виконано 
даний твiр; 2) збереження тропiв та фiгур оригiналу; 3) вiд-
творення метричних особливостей оригiналу; 4) вiдтворення 
 внутрiшньої евфонiї вiрша; 5) мовний артистизм перекладу.  
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Останню засаду П. Зайцев прокоментував детальнiше: перекла-
дач не має права поминати можливi труднощi, не може вжива-
ти ненатуральних, неприроднiх для даного контексту висловiв 
[23, s. 361]. П. Зайцев – головний редактор як повного видання 
творiв, так i збiрки вибраних поезiй Шевченка 1936 року (тут 
понад 100 творiв Шевченка, новi перекладачi), у розвiдцi «Про 
переклади Шевченка польською мовою» наголосив: оцiнюю-
чи переклади поезiй Шевченка, треба брати до уваги «основ-
ну вiдмiннiсть, що iснує мiж українською та польською вер-
сифiкацiєю: польська силабiчна, українська тонiчна. Не менш 
важливою є й та обставина, що по вiдношенню до постiйного 
польського наголосу на другому складi з кiнця, у перекла-
дах на польську мову чоловiчi рими, такi простi й поширенi в 
українськiй мовi, можна передати польською виключно одно-
складовими словами. Додається до цього ще одна складнiсть, що 
особливо стосується творiв Шевченка: вiн щедро користується 
засобами української народної поетики й ту її мовну “магiю” 
iнколи годi перекласти будь-якою iншою мовою» [23, s. 362].

Зiставлення перекладiв восьми перших рядкiв Шевченко-
вого «Заповiту», який М. Якубець назвав «мало не нацiональ-
ним гiмном України» [12, s. LXV], потверджує актуальнiсть 
висновкiв П. Зайцева. Шевченкiв «Заповiт» перекладали що-
найменше 16 полякiв. М. Лесiв порiвняв переклади Зоф’ї Вой-
наровської, Богдана Лепкого, Ярослава Iвашкевича, Казiмежа 
Анджея Яворського, Єжи Єнджеєвича, Петра Куприся. Про-
ектуючи переклади на оригiнал, М. Лесiв дiйшов виснов ку, 
що найближчим до українського оригiналу є переклад най-
вiдданiшого перекладача – П. Куприся.

Наприклад, словосполучення «реве ревучий»: у З. Война-
ровської – «szumiące odmęty»; у Б. Лепкого – «wre i pianą ciska»; 
у Я. Iвашкевича – «jаk się rączy ciska»; у К. А. Яворського – 
«fale rwące z sykiem»; у Є. Єнджеєвича – «jak ryczy zuchwały»; 
у П. Куприся – «jak ryczy ryczący».

Чи не найважчою для перекладача є поезiя. Стало аксiомою 
твердження, що перекладач у прозi – раб, але перекладач у пое-
зiї – суперник [4, с. 300].

Звернiмося, наприклад, до вiрша Шевченка «Доля» – змiна 
ритму впливає i на враження вiд твору. Так, уживання спондея 
та амфiбрахiя в перекладi Л. Совiнського (вiн, за спостережен-
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ням П. Зайцева, мав менше щастя у перекладi лiрики) позбави-
ло твiр глибокої настроєвостi та пiднесеного тону:

Tyś mię, dolo, nie zwodziłaś:
Przyjacielem, siostrą, bratem
Sierocie ty byłaś.
Tyś mię wzięła maleńkiego,
Do szkoły oddała
W ręce djaka pijanego
I tak powiedziała…

У перекладi Чеслава Ястжембця-Козловського передається, 
натомiсть, саме Шевченкова ритмомелодика:

Tyś nie zwodziła mnie; tyś była
Jak druh i brat i siostra miła
Sierocie; tyś do szkolnych bram
Za rękę wiodła mnie, dzieciaka,
Ażebym wiedzę czerpał tam
Pod pijanego pieczą diaka… 
 [17, s. 314; 19, s. 306] 2.

У перекладi П. Куприся бачимо максимальну близькiсть до 
оригнiлу:

Tyś ze mną nigdy nie chytrzyła,
Ty druhem, bratem, siostrą byłaś
Dla mnie, biedaka, Wzięłaś tak
Za rączkę wiodłaś malutkiego
Do szkoły, gdzie pijany diak
Nauczał uczniów byle czego [7, s. 678].

Як бачимо, у процесi перекладу лiричних творiв особливої  
актуальностi набуває засада Умберто Еко, що переклад – то 
«не перехiд iз мови Alfa на мову Beta. Переклади не вiдно-
сяться до лексичних типiв, але до текстуальних обставин, до 
токенiв [видiлено автором. – В. С.] 3. Не опираються на по-
рiвняннi двох мов, але на порiвняннi двох текстiв, якi постали 
в двох рiзних мовах. Бiльше того, переклади часто вимагають 
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дедукцiї, яку треба доконати в стосунку до свiтiв, прo якi го-
ворять» [9, s. 108].

Чи не тому, що органiчне закорiнення в український космос 
єднало Тараса Шевченка i Богдана Лепкого, переклад Лепким 
поезiї «Чи ми ще зiйдемося знову...» видається непереверше-
ним? Переклади Б. Лепкого високо цiнував П. Зайцев, вважаю-
чи його на цьому полi щасливiшим за К. Яворського, якому не 
вдався переклад «Заповiту», та Е. Житомєрського.

Порiвняймо тут переклади Б. Лепкого, Ч. Ястжембця-Коз-
ловського та П. Куприся.

У Б. Лепкого домiнує спорiдненiсть перекладу з оригiналом 
на лексичному рiвнi:

Czy my spotkamy się gdzieś jeszcze,
Czy pożegnali się na wieki
I słowo prawdy i miłości
Ponieśli w obcy kraj daleki?
A niech i tak! Nie nasza matka,
Lecz przecież ją szanować trzeba
I trzeba wytrwać do ostatka,
Bo takie jest zrządzenie nieba!
Ukorzcie się! Módlcie się, bracia,
O sobie nie zapominajcie
I Ukrainę naszą drogą
Całą potęgą serc kochajcie!
A kiedy przyjdzie chwila sroga,
Ostatnia – za nią proście Boga! [17, s. 191].

У перекладi Ч. Ястжембця-Козловського виразнiше переда-
ється Шевченкова ритмомелодика:

Czy jeszcze kiedy się zejdziemy,
Czy już ta chwila nie zagości,
A słowo prawdy i miłości
Rozniesiem w stepie, pustce niemej?
Na, cóż! Ten kraj – nie nasza matka,
A chcesz czy nie chcesz – czcij go bratku!
To wola Bosla… Żyjcie zgodnie,
Pokornie proście Boga w niebie
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I wspominajcie wzajem siebie,
Miłujcie swoją Ukrainę…
W ostatnią tę, w tę złą godzinę,
Kiedy się pastwi nad nią zbrodnia –
Boga błagajcie o nią co dnia!  [17, s. 192].

У П. Куприся домiнує енергiя спонуки до дiєвої любовi до 
України, дякуючи повторовi слова «Kochajcie», яке, римуючись 
iз молитовним «Błagajcie», досягає пiку емоцiйностi, актуалiзує 
найвищу для кожного українця цiннiсть:

Czy jeszcze się zejdziemy znowu?
Czyśmy na wieki się rozeszli?
I prawdy, i miłości słowo
Po stepach, puszczach już roznieśli?
Niech będzie tak. Nie nasza matka – 
Lecz przyszło czcić i w tym wypadku.
To wola Pana. Z nia swe czyny
Zespólcie! Módlcie się do Boga
I wspominajcie siebie, drogą
Kochajcie swoją Ukrainę.
Kochajcie ją… W on czas okrutny,
W ostatniej chwili ciężkiej, smutnej
Błagajcie Pana za jedyną [7, s. 438].

Ще очевиднiшою є вiдмiннiсть рiзних перекладiв, якщо 
звернутися до такого знаменного твору Т. Шевченка, як 
«Розрита могила» («Rozkopana mogiła»). Цей потужний твiр 
опертий на реальних фактах розкопування козацьких могил 
в Українi. Цим займалася археологiчна комiсiя пiд керiвниц-
твом київського генерал-губернатора Бiбiкова. У 1972 роцi в 
серiї «Бiблiотека Народова» було видано вибранi твори, опра-
цьованi М. Якубцем. У розлогiй передмовi до видання поль-
ський учений у тi драматичнi для української культури роки 
написав, що хоча в поезiї Шевченка йшлося про розкопування 
пiдземелля палацу Богдана Хмельницького в Чигиринi (зруй-
нованого царськими вiйськами в 1678 р.), але «тi пiдземелля 
пiд пером поета доростають до символу сплюндрованої Украї-
ни» [12, s. LXIV].
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Звернiмося до цього унiкального вiрша, порiвнявши пере-
клади Є. Єнджеєвича та П. Куприся. Знаковий твiр Шевченка 
«Розрита могила» перекладали також П. Свєнцiцький i Ч. Яст-
жембець-Козловський. На переконання М. Якубця [12, s. 81], 
найадекватнiшим є переклад Є. Єнджеєвича. Ця висока оцiнка 
є актуальною i зараз, у чому можна пересвiдчитися, зiставивши 
позначенi жирним шрифтом фрагменти. Зграбний, максималь-
но близький до оригiналу переклад П. Куприся, як на нашу 
думку, не перевершує перекладу Є. Єнджеєвича.

У Є. Єнджеєвича:

Cichy świecie, kraju miły,
Moja Ukraino!
Za co ciebie zrujnowano,
Za co, matko, giniesz?
…………………..
Stepy moje wykupili
Niemcy i Żydowie,
Synom moim na obczyźnie
Praca niszczy zdrowie.
Stary Dniepr, mój brat, wysycha,
Już mnie zaniedbuje,
A mogiły, serce miłe,
Moskal rozkopuje 
[тут i далi пожирнення наше. – В. С.]  
           [18, s. 81–83] 4.

У Ч. Ястжембця-Козловського:

Cichy świecie, kraju miły,
Moja Ukraino!
Za co giniesz, matko? Za co
Zrobiono-ć ruiną?
………..…………..
Moje stepy zagarnęło
Żydostwo i Szwaby,
Moje syny na obczyźnie
Harują jak raby.
Dumny Dniepr, mój brat, wysycha
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I już mię opuszcza,
A w mogiły moje miłe
Moskiewska się tłuszcza
Wdrąża… [17, s. 83–84].

П. Купрись, як побачимо далi з наведеного прикладу, вдався 
до димiнутиву. У його перекладi, на нашу думку, не є вдалим 
пестливе називання повноводного Днiпра братиком. Натомiсть 
«Dumny Dniepr, mój brat...» у перекладi Ч. Ястжембця-Козлов-
ського i «Stary Dniepr, mój brat» у Є. Єнджеєвича точнiше пере-
дають потугу вiчної рiки, зберiгаючи Шевченкiв (i народно-
поетичний) символiчний потенцiал образу.

Świecie cichy, kraju miły,
Moja Ukraino!
Za co ciebie splądrowano,
Za co musisz ginąć?
Czy się z rana nie modliła,
Do świtu Bożego?
I czy dzieci nie uczyłaś
Zwyczaju dobrego?
…………..
Stepy moje rozprzedano
Żydom, Niemcom oto,
A synowie na obczyźnie
Na cudzych robotach.
Dniepr, braciszek mój, wysycha,
Mnie porzuca w troskach,
A mogiły moje miłe
Rozkopuje Moskal… [7, s. 293].

Пiдсумовуючи, зазначимо, що Шевченкознавчi студiї в 
Польщi, переклади його поезiй польською мовою прокреслю-
ють кiлька визначальних етапiв:

1. Перекладати твори Т. Шевченка польською мовою поча-
ли ще за життя поета.

2. Знаковими для Польщi i свiту виданнями у ХХ ст. по 
праву можна вважати «Повне видання творiв Тараса Шевчен-
ка» [5] за редакцiєю Павла Зайцева, зреалiзоване Українським 
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науковим iнститутом i видане у Варшавi, а також том «Wybór 
poezji», опрацьований Мар’яном Якубцем [19, s. 354], виданий у 
серiї «Нацiональної бiблiотеки» («Biblioteki Narodowej») пiсля 
Другої свiтової вiйни. Не переоцiнити того факту, що назване 
вище Повне видання творiв Шевченка супроводжене поясню-
вальними статтями Є. Маланюка, Л. Бiлецького, О. Лотоцько-
го, П. Зайцева, В. Дорошенка, I. Брика, С. Смаль-Стоцького. 
Видання творiв Шевченка в серiї «Бiблiотека Народова» зi 
вступом, який фактично є ґрунтовною монографiєю Мар’яна 
Якубця [12, s. III–CXXX]. 

3. На початку ХХI ст. дочекався свого видання спершу поль-
ськомовний (2008), а згодом – i двомовний (2012) «Кобзар» у 
перекладi П. Куприся. Видання ХХ–ХХI ст. бачаться складо-
вими iнтеркультурового феномену, в контекстi якого перекон-
ливо потверджується висунута ще в 1936 роцi гiпотеза Павла 
Зайцева, «що найлiпше можна вiдтворити характеристичнi 
риси поезiї Шевченка польською мовою» [23, s. 370]. Поява 
двомовного «Кобзаря» у перекладi П. Куприся пiднесла на 
якiсно новий рiвень перспективи компаративного вивчен-
ня перекладiв Шевченка, але водночас пiдкреслила гостроту 
кiлькох моментiв. Так, М. Рильський ставив Шевченка поряд iз 
Мiцкевичем, Пушкiним, Байроном. Вiн наголошував, що це на-
родний поет, тому що вiн висловив «усi найкращi думи, пориви 
i стремлiння свого народу, а отже i всього людства» [6, с. 22]. 
Однак не дозволяє збитися в бiк надмiрного оптимiзму, як при-
забута праця Ф. Равiти-Гавронського «Кiлька слiв про родину 
i мiсце родинне Тараса Шевченка» [15, s. 211–224] iз тверджен-
ням, що родина Шевченка була заможною [15, s. 219] i не було 
нiякої панщини [15, s. 220], так i новочасне (2007) енциклопе-
дичне видання «Wielkie biografie. Pisarze, kompozytorzy, artyści» 
[10, s. 816], у якому не знайдемо жодної iнформацiї про Тараса 
Шевченка. Хибнiсть такої позицiї – позицiї непомiчання – 
очевидна. Про це свiдчить як поява нових цiнних наукових 
праць, так i присвячений 200-рiччю Шевченка круглий стiл 
на 15-му Мiжнародному з’їздi славiстiв у Мiнську (23 серпня 
2013 р.) у свiтлi проблем, порушених у днi роботи 8 конгресу 
Мiжнародної асоцiацiї українiстiв (21–24 жовтня 2013 р.). Не 
втратила актуальностi теза Г. Баттаглiї, що пiзнати Тараса Шев-
ченка – то для полякiв рiч надзвичайно великої ваги. Бiльше 
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того, сьогоднi вона набуває нової сили та, без перебiльшення, 
європейських i свiтових вимiрiв.

1 П. Зайцев у працi «O przekładach Szewczenki na język polski» сам ви-
знавав суперечливiсть названих засад: прагнучи точно вiдтворити ритмiку 
оригiналу й докладно передати змiст, перекладач стикається з непереборни-
ми труднощами [23, s. 361].

2 Обидва вказанi видання iдентично подають саме цей переклад вiрша 
«Доля»: i П. Зайцев у 1936 роцi, i М. Якубець у 1974-му високо цiнували 
рiвень роботи Ч. Ястжембця-Козловського як автора перекладу.

3 Токен – генератор кодiв.
4 М. Якубець у примiтцi на с. 81 зазначає, що вiрш «Розрита могила» впер-

ше був виданий 1859 року в Лейпцигу в книзi «Новые стихотворения Пуш-
кина и Шевченки» як 8-й том серiї «Русская библиотека», яка була вiльною 
вiд царської цензури [12, s. 81].
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Албена Стаменова 
(Софiя, Болгарiя)

РОЛЬ МИТЦЯ У ФОРМУВАННI ЛIТЕРАТУРНОЇ МОВИ:  
ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ I ТАРАС ШЕВЧЕНКО

У статтi спробуємо охарактеризувати внесок у лiтературну 
мову своїх народiв гiгантiв болгарської та української 
нацiональних лiтератур – П. Славейкова (1827–1895) i Т. Шев-
ченка (1814–1861). Порiвняння мiж ними вибране не випад-
ково. Передусiм воно виправдане з хронологiчного погляду: 
40-вi роки ХIХ ст. – початок творчої i суспiльної активностi 
для обох митцiв, хоча рiзниця у вiцi, нехай i незначна, вiдiграє 
свою роль. Коли ще зовсiм молодий П. Славейков виходив на 
суспiльну i лiтературну сцену Болгарiї, Т. Шевченко вже зди-
вував культурну публiку Росiї могутнiстю свого поетичного 
таланту, а коли Україна прощалася зi своїм великим сином, 
П. Славейков набував творчої зрiлостi. Тим не менше, це не-
повне спiвпадiння в перiодах активностi не може затьмарити 
факт значного впливу кожного з них на розвиток лiтератури i 
нормотворчих процесiв у галузi нацiональної мови. 

Культурний i суспiльно-полiтичний контекст в обох країнах, 
зважаючи на всi вiдмiнностi, засвiдчує чималу схожiсть. I укра-
їнська, i болгарська мова розвивалися в умовах вiдсутностi 
державностi, гальмування розвитку просвiтництва, лiтератури, 
науки, публiцистики, а вiдтак – i суспiльства загалом. Обидвi 
лiтературнi мови були лише на початку шляху свого розвит-
ку – на шляху збагачення виразних можливостей, виявлен-
ня художнього потенцiалу на всiх рiвнях, нормалiзацiї i сти-
льової диференцiацiї. Так само вражає те, що обидва митцi 
не мають достатньо впливових i сумiжних зi своїм талантом 
попередникiв у лiтературi (це особливо помiтне у випадку з 
П. Славейковим), що робить їхнiй внесок особливо вагомим.

Окресленi обставини є пiдставою пошуку паралелей мiж 
внес ком кожного з них у розвиток лiтературної мови свого наро-
ду. Наразi зосередимо увагу на лексицi i фразеологiї мови митцiв.

П. Славейков – поет, публiцист, фольклорист, учитель, пере-
кладач, активний i авторитетний полiтичний дiяч Болгарiї 
перiоду пiсля Визволення. Його творчiсть багата i багатогранна 
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як за жанрами, так i за тематикою, його внесок у розвиток нової 
болгарської лiтературної мови (далi – НБЛМ), зокрема в удо-
сконалення поетичного, публiцистичного i художнього стилiв, є 
найвагомiший.

У вiцi 16 рокiв П. Славейков присвятив себе просвiтницькiй i 
суспiльнiй дiяльностi. Два десятилiття самовiдданої учительської 
працi збагатили його знаннями про рiдну мову i народну твор чiсть, 
про культурний i полiтичний стан країни. У 1864 роцi, будучи вже 
вiдомим лiтературною i публiцистичною дiяльнiстю, авторитетом 
серед освiчених суспiльних верств,  вiн переїхав до Царгорода. 
Його очiкували десятилiття напруженої i плiдної працi на нивi 
журналiстики, лiтератури, перекладу, суспiльної дiяльностi. Пiсля 
Визволення Болгарiї П. Славейкова позицiонували як полiтика, 
журналiста, як одного з будiвничих нової Болгарiї.

Царгородський перiод для дiяльностi П. Славейкова був най-
блискучiший. Вiн редагував надзвичайно популярнi газети «Ґай-
да» (1863–1867) i «Македонiя» (1866–1872), чотири гумористич-
нi видання та один часопис. Перекладав i адаптував болгарською 
мовою оповiдання, романи, дидактичнi твори, писав статтi до га-
зет, поезiю, збирав болгарський фольклор. Разом з євангелiстом 
Хр. Сiчаном-Нiколовим здiйснив на замовлення Американсько-
го бiблейського товариства переклад Нового Заповiту.

Його творча енергiя невичерпна, вiн – одна з провiдних осо-
бистостей у суспiльному i лiтературному життi Болгарiї в третiй 
чвертi ХIХ ст. На цей час уже знiвелювалася полемiка навколо 
основи НБЛМ, i розпочалося дискутування питання її дiалектної 
основи. Погляди i практика письменникiв були рiзними, i в цих 
умовах внесок П. Славейкова в утвердження, збагачення та розви-
ток НБЛМ чималий. Хоча вiн не мав вищої освiти i фiлологiчної 
пiдготовки, однак вiн мав свою позицiю i впливав на процеси 
формування лiтературної мови активною творчою практикою, 
у якiй поєднував досконале знання болгарської мови, поетичний 
талант, аналiтичне вiдчуття i критичний смак. 

Iсторики лiтературної мови наголошують, що «його погля-
ди <...> в спiвзвучностi з iншими подiбними поглядами його 
сучасникiв, створюють основу нацiональномовної доктрини в 
перiод до Визволення»* [4, с. 297]. Основною характеристи-

* Тут i далi переклад з iноземних джерел авторки статті. – Ред.
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кою Славейкової мови передусiм уважають її народнiсть, що 
одночасно виявляється у двох напрямах. Перший з них – це 
повага до традицiй i використання всього найкращого. На його 
думку, болгарська мова «мусить повернутися до свого початку, 
де вона добре збережена», тобто вона має успадкувати багат-
ства давньоболгарської i старослов’янської традицiй. Другий 
напрям – це врахування невпинного розвитку мови, який вiн 
поважає i не бажає стримувати її в застарiлих правилах: «ми 
мусимо наближу вати нашу болгарську мову до живої вимови 
народу» [цит. за: 4, с. 297]. Своє бачення щодо необхiдностi бу-
дувати лiтературну мову на сучаснiй народнiй основi П. Сла-
вейков окреслив так: «Взуття батька не може завжди бути 
i взуттям сина. Мова – це не щось, вилите в колодку <...> не 
мертва незмiнна речовина, вона – живий органiзм, який не-
впинно змiнюється, перетворю ється i розвивається» [цит. за: 
3, с. 135]. Так само вiн переконаний, що письменники мусять 
збагачувати, обробляти i удосконалювати лiтературну мову, 
не применшуючи при цьому її нацiональної специфiки. До її 
засобiв вираження повиннi ввiйти багатства якомога бiльше 
народних говорiв, щоби мова мог ла пiдтримувати єднiсть сво-
їх мовцiв. Болгарську лiтературну мову i її граматику потрiбно 
зробити першочерговим за важливiстю навчальним предме-
том. Правопис мусить демократизувати мову, а не створювати 
штучнi перешкоди в процесi оволодiння нею [3, с. 135–136; 4, 
с. 296–300; 7, с. 23–24].

Лiтературна практика П. Славейкова найповнiше вiдоб-
ражує його погляди. Загалом вона демократична i затвер-
джує зразки, якi згодом стають основою загальноболгарської 
норми. У галузi лексикальної системи i слововживання його 
вклад безсумнiвний. Вiн сприяє активiзацiї i закрiпленню в 
мовi слiв рiзного походження, i це особливо помiтно щодо 
церковнослов’янiзмiв, росiйських i захiдноєвропейських слiв.

Як спадщина, як писемна i культурна традицiя церковно-
слов’янська мова залишила глибокий вiдбиток на творчос тi 
болгарських дiячiв епохи Вiдродження i заповiла загально-
нацiональнiй болгарськiй мовi вагомий лексичний шар. Це сло-
ва, якi стосуються передусiм абстрактних, бiблiйних, церковних, 
морально-релiгiйних та iнших понять високої культурної сфери. 
П. Славейков – досвiдчений знавець старої культурної мовної 
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традицiї, що вiдображається як у церковнослов’янсько му впливi 
на його ранню творчiсть, так i у високiй якостi перекладу Нового 
Заповiту, який вiн здiйснив у другiй половинi 60-х рокiв ХIХ ст. 
Через його творчiсть у болгарськiй мовi утвердилися ряд книж-
них слiв староболгарського й церковнослов’янського походжен-
ня, якi автор усвiдомлював як болгарськi i свiдомо та перекона-
но вживав як звичайний лексичний матерiал, без стилiстичних i 
еспресивних функцiй. Таким чином, пiдтверджуєть ся факт дав-
нього й природного iснування цих слiв у болгарському мовному 
середовищi й поглиблюється їхня iнтеграцiя в лексичну систе-
му мови. Наприклад: прелюбезен, гонение, имение, блаженство, 
съкровище, просвещение, угнетение, блажен, суета, тление, беда, 
невежество, познание, щастие, възпитание, достойнство та iншi 
[3, с. 137; 4, с. 326–345; 7, с. 33–50].

П. Славейков – не росiйський вихованець, але росiйська 
лiтература ґрунтовно вплинула на його формування як митця. 
Вiн самостiйно опанував росiйську мову. За його посередниц-
твом у болгарськiй мовi утвердилося багато росiйських слiв у 
контекстi загального росiйського мовного впливу на болгар-
ську як складову процесу iнтелектуалiзацiї i розширення її 
суспiль них i культурних функцiй. Вiн керувався принципом, 
аби запозичене слово було однокорiнним зi словом болгарької 
мови i не мало повного вiдповiдника за значенням. Близько 
500 слiв, запроваджених ним, сьогоднi є загальновживаними 
в болгарськiй мовi, наприклад: бездействие, верност, влияние, 
доблест, дружество; безобразен, положителен, отрицателен, 
завиден, зловещ; възприемам, изобличавам, обучавам, тълкувам 
та iншi. П. Славейков сприяв реконструкцiї за росiйським зраз-
ком категорiй активного дiєприкметника теперiшнього часу й 
пасивного дiєприкметника теперiшнього часу: отнасящ се, цве-
тущ, необорим, нетърпим та iншi [3, с. 137; 7, с. 50–66].

Не менш суттєвi й лексичнi iнтернацiоналiзми, якi утверди-
лися в мовi пiд впливом Славейкової публiцистики. Деякi з них 
проникли за посередництва росiйської мови, наприклад: ли-
тература, театър, характер, критика, карикатура, принцип, 
оригиналност, библиография, басня, анекдот, символ та iншi, 
ряд термiнiв з точних наук: физика, газове, кислород, атмосфера 
тощо. Через посередництво росiйської мови широкого поши-
рення набули iменники iз суфiксом -изъм та iншi запозичення 
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з окремих мов, наприклад: банкрутиране, полирам, декларация, 
център, колония, имунитет, специфичен, конференция, приви-
легия, вандализъм, инкогнито, опозиция, вариация, либерализъм, 
консерватизъм, социализъм тощо [3, с. 137; 7, с. 64–78].

Окрiм збагачення словника НБЛМ, П. Славейков сприяв 
розвитку та збагаченню його фразеологiчної системи. Одне з 
основних його джерел – усна народна словеснiсть: фразеоло-
гiчнi сполучення, прислiв’я i сентенцiї. Їхнє вживання надавало 
колоритностi його мовленню. Ось деякi приклади: хвърли въди-
цата, оживяло на сърцето, умира от смях, тръпки ни побиват, 
нищо и никакви разисквания, плета си кошницата та iншi. Вiн 
збагачував також суспiльно-полiтичну i книжну фразеологiю 
сполученнями типу: политическа зрелост, поддържам обвине-
нието, разпалени съперници, равенство на гражданите, свобо-
да на словото, народни представители, добра воля, обществено 
мнение, историческо призвание, непоправима щета, последна 
фаза, другари по оръжие, междуособни борби, любовни похож-
дения, в този смисъл, историческа катастрофа, духът на но-
вото време [3, с. 138; 7, с. 84–90]. Сьогоднi освiченi болгари цi 
фразеологiзми щоденно вживають.

У Славейковiй особистостi суспiльний дiяч i письменник за-
вжди поєднувалися. Серед його значної лiтературної творчостi 
поезiя посiдає центральне мiсце, i саме нею вiн завоював почесне 
мiсце в iсторiї болгарської лiтератури. Вона вражає своєю рiзно-
манiтнiстю як щодо тематики, так i форм вiрша. Зауважимо, що 
вiн майже не має попередникiв у болгарськiй лiтературi. У се-
рединi 40-х рокiв ХIХ ст., коли П. Славейков вийшов на лiтера-
турну сцену, болгарська поезiя лише робила свої першi кроки. 
«Як можна охарактеризувати художнi твори до цього перiоду? 
Це деякi досить незграбнi спроби вiршiв чи творiв церковного 
змiсту» [5, с. 288]. Не маючи можливостi користуватися визнач-
ними зразками болгарської авторської пое зiї, поет спрямував 
свiй погляд на болгарську народну поезiю. Згодом у його твор-
чостi почала звучати мелодика варiацiй народної поетичної 
мови. Як перший «лiтературний» поет, вiн передбачив занепад 
народнопоетичної традицiї, тому  трансформував її в новий тип 
поезiї, який бiльшою мiрою вiдповiдав вимогам болгарського на-
цiонального розвитку в новi часи. Через його поезiю вiдбувався 
перехiд вiд, властивого народнiй поезiї, силабiчного вiршування 
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до силабо-тонiчного; фактично в нiй можна простежити форму-
вання поетичного стилю в НБЛМ [5, с. 308 i далi; 8, с. 203–207]. 

Тематика i жанрова рiзноманiтнiсть у поезiї П. Славейкова 
вражає: вiд любовної лiрики, елегiй, вiршiв про природу, патрiо-
тичних вiршiв, байок, сатири, епiграм i до поем, драматичних 
творiв, вiршiв для дiтей. Згадаймо також його перекладацьку 
творчiсть. Мiж iншим нагадаємо, що П. Славейков  – один з 
перших перекладачiв Т. Шевченка на болгарську мову. Його 
зв’язок з народною поезiєю простежується у двох напрямах. 
Насамперед вiн вирiс iз нею, вихований її духом, вiдчував її 
близько. Окрiм того, як фольклорист, збирач народних творiв, 
виховував у собi широкий погляд на народну творчiсть i розви-
вав безпомилковий смак щодо естетичної вартостi фольклору.

Прямим вираженням наближеностi Славейкової поетичної 
мови до мови усної поезiї є її простота, виразнiсть, живучiсть i щи-
рiсть. Вона засвiдчує безсполучникове поєднання простих рече-
нь, синтаксичний паралелiзм, повторення, якi характернi для на-
родної поезiї. У поезiї П. Славейкова народний синтаксис зазнав 
значної лiтературної обробки; широко представленi вiдокремленi 
частини. У нiй рiдко трапляються архаїзми, а народнi й лiтератур-
нi елементи органiчно пов’язанi [5, с. 332–347; 8, с. 203–207]. 

Мову Т. Шевченка розглядали з рiзних аспектiв, але загалом 
наголошували на таких основних її характеристиках: 1. На-
роднiсть, яка виявляється в нерозривному зв’язку iз живими 
народними мовними джерелами, у глибокому знаннi народно-
го життя; 2. Емоцiйна насиченiсть; 3. Багатограннiсть i багат-
ство лексики, розгорнута фразеологiя; 4. Простота i яснiсть  
викладу; 5. Епiчно-розмовний характер – використання звер-
тань, окликiв, запитань, вставних слiв, типових для народної 
мови. Цi основнi її особливостi поєднанi в органiчне цiле, яке 
перетворює мову поета в пiдвалини сучасної української лiте-
ратурної мови (далi – СУЛМ) [6, с. 211–212].

З погляду змiсту можна виокремити декiлька тематичних кiл 
лексики: 1. Виробничо-професiйна лексика, пов’язана в основно-
му iз селянським побутом i трудовими буднями: отара, тесляр, 
струг, тесла, обоз, човен, байдак, щогла та iншi; 2. Термiно логiя 
з рiзних сфер життя: поема, проза, поет, чума, проказа, сторож, 
студент, банкiр, князь та iншi. Використання цих двох типiв 
лек сики – не основна риса творчостi Т. Шевченка, але вона 
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значно ширше представлена, анiж у творах його попередникiв i 
сучасникiв; 3. Суспiльно-полiтична лексика: цар, пан, кат, ши-
нок, шинкар, наймит, невольник, раб, воля, неволя, доля, недоля, 
горе, лихо, мука, правда, слава та багато iнших. Нерiдко навiть 
загальновживанi, зазвичай конкретнi, слова набувають узагаль-
нено-абстрактного суспiльно-полiтичного звучання, наприклад: 
«У чужому краю Не шукайте, не питайте того, що немає I на 
небi, а не тiлько На чужому полi» i багато iнших; 4. Абстрактна 
лексика на позначення почуттiв, станiв, моральних i фiзичних 
особливостей: надiя, скорбь, печаль, краса, серце, мудрiсть, любов 
тощо; 5. Iсторична лексика, яка характеризує в основному вiй-
ськове життя i рiзнi аспекти гетьманської влади: булава, бунчук, 
клейноди,  козацтво, козацька громада, полковник та iншi; 6. Дiа-
лектна лексика, яка в Т. Шевченка наявна в дуже обмеженiй 
кiль костi. Передусiм зауважимо, що дискусiйне визначення са-
мого слова як дiалектного чи такого, яке стосується просторiччя 
або побутової лек сики. Такi слова поет використовував у мовi 
персонажiв або задля стилiзацiї пiд народну мову. 7. Росiйськi 
слова. Загалом послуговування росiйськими словами на тому 
етапi розвитку i стану української лiтературної мови (далi – 
УЛМ) зрозумiле й виправдане. Уражає факт, що при сильному 
росiйському впливi на його формування як творця, у своїй по-
езiї Т. Шевченко використовував незначну кiлькiсть росiйських 
слiв, при чому завжди iз стилiстичною мотивацiєю. Зазвичай – 
це передача мовлення персонажiв росiян або iронiя. Трапляють-
ся також деякi i нинi вживанi розмовнi слова: письмо, минутка, 
обручатись, против i деякi iншi; 8. Iншомовнi слова та iнтерна-
цiоналiзми. Т. Шевченко сприяв iнтеграцiї в словниковий склад 
УЛМ, що розвивалася, такої лексики, якою вiн послуговувався в 
окресленнi рiзних суспiльних явищ, мiст, рiчок, iсторичних осо-
бистостей, мiфологiчних iстот, державних iнституцiй, соцiаль-
них стосункiв, поетико-термiнологiчної лек сики тощо: султан, 
король, шляхта, барон, герцог, герцогиня, патрицiї, плебеї, галера, 
гарем, кумир, оргiя, сакля, аул, чурек, шашлик, елегiя, епопея, епi-
лог та iншi; 9. Релiгiйно-культова лексика. З одного боку, її вжи-
вання зумовлене її ж широким використанням у щоденному жи-
ттi, пронизаному свiтоглядом i практикою християнської релiгiї. 
З другого, – у творчостi поета така тематична група цiлком при-
родна, з огляду на емоцiйний i моральний пафос його творiв. Цей 
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пафос, звернений до найвищої моральної справедливостi, часто 
має iронiчну i викривальну спрямованiсть. Наприклад: «Храми, 
каплицi i iкони, I ставники, i мiрри дим, I перед образом твоїм Не-
утомленниє поклони» тощо. Поняття, що виявляють пори року 
i церковнi свята, iнтегрованi з побутовою лексикою: «Удовиця 
у м’ясницi сина привела», «До зеленої недiлi в байраках бiлили 
Снiги бiлi», «А в петрiвку i спасiвку...». 10. До попередньої групи 
близькi церковнослов’янiзми, якi поет свiдомо використовував 
iз стилiстичною метою. Їх кiлькiсть уживання поступово зростає 
вiд критичних i революцiйно налаштованих творiв i до творiв iз 
соцiальною та бiблiйно-релiгiйною тематикою, формуючи їхнє 
творче й рiзнопланове вживання.

У їх використаннi можна намiтити два плани. Пер-
ший з них, рiдше представлений, – це дослiвне вiдтворення 
церковнослов’янських текстiв, якi свiвзвучнi з його iдеєю, як 
наприклад, епiграфи до його творiв: «Дух истины, егоже мир не 
может прияти, яко не видит его, ниже знает его» (Иоанн 14:17). 
Частiше в Т. Шевченка трапляється творче вiдтворення релiгiй-
них текстiв i введення окремих церковнослов’янiзмiв або цiлих 
речень в основний український текст. Тут виразно виступає їхнє 
використання у двох напрямках – позитивному й негативному. 
У першому випадку поет використовував церковнослов’янiзми 
для надання урочистостi й пiдкреслення позитивних учин-
кiв або природних картин, наприклад: «Во Iудеї не було – 
Промовив гость, – того нiколи, Що нинi узриться! Раввi! 
Рав вi великого глаголи, На нивi сiються новiй! I виростуть,  
i пожнемо, I в житницю соберемо Зерно святеє. Я месiю Iду на-
роду возвiстить». У другому випадку – для поглиблення не-
гативних характеристик, для створення iронiї, сарказму, для 
пiдкреслення гнiву, наприклад: «Пребезумний в серцi скаже, 
Що бога немає, В беззаконiї мерзiє, Не творить благая. А бог 
дивиться, чи є ще Взискающий бога», «I всує господа глаголи, 
I всує плачеться земля». Особливо сильний художнiй вплив 
у випадках безпосереднього поєднання церковнослов’янiзмiв 
високого стилю iз щоденною, навiть лайливою українською 
лексикою, як у випадках: «I од глибокої тюрми Та до високо-
го престола – Усi ми в золотi i голi»; «Восплач, пророче, сыне 
божий, I о князях, I о вельможах, I о царях отих. I рци: Нащо 
та сука, ваша мати, Зо львами клiщилась, щенята? I добува-
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ла вас, лихих?» [усi приклади процитовано за виданням: 6, 
с. 215–224].

Свiдомим i високохудожнiм використанням церковносло-
в’ян ської лексики у своїй творчостi Т. Шевченко затвердив її як 
невiд’ємну частину культурного лексичного шару української 
мови. Давньоболгарська, у своїй основi церковнослов’янська, 
мова столiттями була ґрунтом для мови високої культури,  релi-
гiї i науки в українських землях. Незалежно вiд вiдмiнностей 
у шляхах розвитку української i росiйської лiтературних мов 
(де церковнослов’янiзмiв значно бiльше), вони так само орга нiчно 
властивi культурному фонду української мови. Наявнiсть лексич-
них церковнослов’янiзмiв у творчостi великого поета вар то сприй-
мати не як росiйський мовний вплив, а як творче iнтегрування 
мовної культурної спадщини в корпус УЛМ. Таким  чином, вiн 
легiтимував українську мову на великiй сценi лiтератури i проде-
монстрував, вражаючим чином, її художнiй потенцiал. 

Глибока народнiсть Шевченкової мови виявляється також 
у широкому використаннi рiзноманiтної народної фразеологiї, 
включно з приказками i прислiв’ями. У нього вона представле-
на значно обмеженiше, анiж у його попередника – I. Котлярев-
ського, але набагато рiзноманiтнiше, доцiльнiше й органiчнiше 
використана.

Найширше в Т. Шевченка представленi рiзнi емоцiйнi вира-
зи, як-от: ото то й то, та й годi, та й те сказать, нiгде правди 
дiть. Нерiдко такi сполучення наближенi до дiєслiвних iмпера-
тивiв i виконують роль присудка в реченнi: «А пек тобi, забув, 
дурню, що смерт за плечима», «Шукаю бога, а находжу Таке, 
що цур йому й сказать» та iншi. Так само часто трапляються 
iдiоматичнi вирази, що характеризують рiзний стан людини чи 
її поведiнку, якi образно позначують явище, а також iз соцiаль-
но загостреними характеристиками описуваного, наприклад: 
«Щоб дома байдакiв не бив», «мовчки чухали чуби», «в дурнi й 
убрався»; «Петра на волю одпустили», «А хлопцiв в москалi за-
брали...», «I знову в люде довелось Проситись в найми!» тощо.

Значну групу у творчостi Т. Шевченка становлять сполу-
чення в ролi порiвняння, якi, з огляду на їхнє широке й часте 
використання в народнiй творчостi, набули смислу постiйних 
характеристик якостей або явищ. Переважно це порiвнян-
ня з якостями тварин у позитивному чи негативному сенсi: 
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«понадувалось, як iндики», «мов ласочка крадеться», «мов пси 
гризуть ся», «зашипiли, мов гадюки» та iншi. Ряд влучних по-
етових характеристик щодо соцiальних ситуацiй перетворили-
ся в українськiй мовi на крилатi вислови: «Учитесь, читайте, 
I чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь», «Де нема святої 
волi, Не буде там добра нiколи» тощо [усi приклади процитова-
но за виданням: 6, с. 229–231].

Мова Т. Шевченка є вдалою сумiшшю рiзнорiдних i рiзно-
стильових елементiв. Своєю творчiстю поет утвердив у новiй 
українськiй лiтературнiй мовi широкий спектр лексичних за-
собiв з народнорозмовної стихiї та з високого релiгiйно-фiло-
софського стилю. Поєднуючи їх, вiн пiдпорядкував вищеокрес-
лене новому, у порiвняннi з його попередниками, емоцiйному та 
iдейному пафосу, новим творчим i естетичним методам, у такий 
спосiб викликаючи естетичну переоцiнку словесних можливос-
тей вираження художньої мови. Своєю емоцiйною i впливовою 
поезiєю митець спровокував сильний поштовх розвитку пое-
тичного стилю. Окрiм цього, вона вiдiграє суспiльно- естетичну 
роль, яку можна порiвняти з роллю мови прози в захiдноєвро-
пейському чи росiйському культурному контекстi, а саме: син-
тезує «i поетичнi, i риторичнi, тобто агiтацiйно переконувальнi, 
публiцистичнi, дiловi, науково-теоретичнi i iншi функцiї» [цит. 
за: 1, с. 29; 2, с. 15]. Його творчiсть стала iдейною та естетичною 
основою, поштовхом до розвитку публiцистичного, науково-
го й ораторського стилiв. Фактично творчiсть пое та започат-
кувала функцiонально-стилiстичне розшарування УЛМ. Вiн 
остаточно вiдмежувався вiд колишнього традицiйного подiлу 
на високий, середнiй та низький стилi iз закрiпленими за кож-
ним з них засобами й моделями вираження [1, с. 28–39]. Тому 
можна твердити, що багатий лексикон Т. Шевченка становить 
основу словникового складу української мови. Мова великого  
поета ще в ХIХ ст. набула значного авторитету, що зумови-
ло його широке лексикографiчне представлення вiд «Мало-
русько-нiмецького словаря» Є. Желехiвського i С. Недiлiна 
(1886), через «Словарь української мови» за редакцiєю Б. Грiн-
ченка (1907–1909), i до одинадцятитомного «Словника україн-
ської мови» (1970–1980). В останньому, який найдокладнiше i 
найповнiше репрезентує словарне багатство української мови, 
86 % використовуваної поетом лексики включено як норма-
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тивну (9458 одиниць), що становить 7 % вiд загального лексич-
ного складу «Словника української мови» [9].

Отже, обидва митцi мають мiцний i довготривалий вплив на 
розвиток лiтературних мов своїх народiв. Творчий шлях П. Сла-
вейкова – тривалiший, тому його талант повноцiнно виявився в 
рiзних сферах життя: вiд лiтературного i до полiтичного. Зважа-
ючи на рiзноспрямованiсть iнтересiв П. Cлавейкова, його ужи-
нок можна окреслити у двох основних напрямах – у поезiї та 
публiцистицi. 

Для Т. Шевченка основний напрям вияву – поетичний, хоча 
своїм новаторством i мiцним художнiм впливом вiн заклав основи 
розвитку iнших стилiв (публiцистичного й ораторського). Саме 
цим викликанi певнi вiдмiнностi в художнiй мовi двох дiячiв.

Не будучи теоретиками мови, вони послiдовно втiлювали 
через свою творчiсть власнi погляди про суть i напрями розвит-
ку мови. Це виявлено в поступi демократичного напрямку як 
у новаторському, так i у творчому поєднаннi елементiв живої 
народної мови з елементами старої книжної традицiї. Однак 
П. Славейков, як журналiст iз багатою практикою, бiльш екс-
плiцитний у їхньому вираженнi.

Обидва автори на лексичному рiвнi демострують незрiв-
нянне багатство. Щодо культурної лексики, представленої 
iнтернацiоналiзмами i церковнослов’янiзмами, то вони iнтегро-
ванi в систему лiтературної мови. Зокрема, у зв’язку з останнiми, 
мусимо вказати на творче вживання, утверджуючи їх статус 
у культурнiй iсторiї мови. У двох авторiв спостерiгаємо певну 
рiзницю в їх використаннi, яка виявляється в радше нейтрально-
му їх використаннi П. Славейковим у номiнативнiй функцiї i час-
то дуже емоцiйному, стилiстично маркованому в позитивному чи 
негативному сенсi Т. Шевченком. У публiцистицi П. Славейков 
уживав русизми як запозичення на позначення понять з культур-
ної сфери. Натомiсть Т. Шевченко уникав їхнього використан-
ня. Цей факт ми пояснюємо, окрiм його особистого ставлення до 
росiйської мови i великим лексичним запасом, ще й тим, що вiн 
не розробляв суспiльної i полiтичної тематики так, як це робить 
публiцист. У цьому випадку йдеться не про багатство мови i осо-
бисту спрямованiсть обох авторiв, а радше про вiдмiнностi в куль-
турному контекстi, у стилi, тематицi i проблематицi їхнiх творiв, 
у творчих завданнях, якi ставив перед собою кожний з них.
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У межах тематично-стильової специфiки їхньої творчостi 
окреслюються i вiдмiнностi у сферi фразеологiї. У Т. Шев-
ченка – це виключно народна фразеологiя з оцiнювальним чи 
порiвняльним характером. П. Славейков збагатив лiтературну 
мову, окрiм фразеологiї в галузi народної словесностi, також 
словосполученнями i виразами iз суспiльно-полiтичної сфе-
ри, адже використовував їх як журналiст. Згодом такi слово-
сполучення фразеологiзувалися, i сьогоднi вони є невiд’ємною 
частиною культурного лексикону.

У порiвняльному планi творчiсть обох голосiв української i 
болгарської лiтератур – Т. Шевченка i П. Славейкова – засвiдчує 
суттєвi спiльнi риси. Вони передусiм виявленi в поєднаннi гли-
бокої народностi й iнтелектуальностi, у традицiї i новаторсько-
му пiдходi. Проаналiзованi факти переконують нас, що  вплив 
цих видатних постатей на процеси збагачення, iнтелектуалiза-
цiї i стильової диференцiацiї лiтературних мов настiль ки ваго-
мий, що вiн спрямовує основнi естетичнi напрямки розвитку 
цих процесiв i стає нарiжним камнем у їх формуваннi.
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Олександра Тоїчкiна 
(Санкт-Петербург, РФ)

ОБРАЗ МОСКАЛЯ  
У ТВОРЧОСТI ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Образ москаля є одним iз найважливiших в iсторiї україн-
ської лiтератури ХIХ столiття. З його допомогою своєрiдно 
втiлено сюжет непростих вiдносин мiж Україною та Росiєю. 
Трагiчнiсть цих взаємин має свої iсторичнi обертони, адже 
досвiд солдатчини став для народiв Росiйської iмперiї не менш, 
якщо не бiльш, трагiчним за досвiд крiпацтва.

У славнозвiсному словнику В. Даля запропоновано наступ-
не визначення слова «москаль»: «Москаль – москвич, русский; 
солдат, военнослужащий». Далi наведено приклади народного 
сприйняття москаля: «От москаля, хоть полы отрежь, да уйди! 
Кто идет? Черт! Ладно, абы не москаль. С москалем дружись, а 
камень за пазухой держи (а за пол держись). Мутит, как москаль 
на селе, т. е. солдат. Не за то бьют москаля, что крадет, а чтобы 
концы хоронил. Знает москаль дорогу, а спрашивает. Москалить 
млрс. мошенничать, обманывать в торговле» [3, c. 911–913]. 

Варто зазначити, що в iсторiї української лiтератури ХIХ ст. 
образ москаля з’являється в рiзноманiтнiшiй кольоровiй палiт-
рi. Якщо ми згадаємо п’єсу «Москаль-чарiвник» батька нової 
української лiтератури I. Котляревського, то побачимо пози-
тивний образ швидше розумного, анiж хитрого москаля, що у 
творi працює на позитивний сенс драми 1. У «Салдацькому пат-
ретi» Г. Квiтки-Основ’яненка перед нами постає вiдразливий 
образ москаля. Кузьма Трохимович на замовлення пана зобра-
зив «як живого» солдата: «Отже ж то i змальовав вiн солдата, 
та ще як? Що, я ж кажу, що й живий не буде такий бридкий, як 
то був намальований: пикатий, мордатий, та ще з здоровенни-
ми усами, що не тiльки горобцевi, та й чоловiковi страшний. 
Мундєр на ньому лепський, ґудзиками позащипований, що аж 
сяє. А оружжо? – так погибель його зна, як то живо списав! 
Оттак, бачиться, i стрельне, що i приступитись страшно! А, як 
задивишся на нього, так, бачиться, вже i ворушиться, i усом 
морга, i очима поводить, i ногами дрига, таки так i думаєш: “От 
побiжить… от битиметь!” Так-то скусно був намальований!» 
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[4, c. 8–9]. Вiдповiдно до цього «патрету» у повiстi з’являється 
живий москаль, який не тiльки краде мiшок груш у селян, а ще 
й злуплює з них грошi та горiлку.

У творчостi Т. Шевченка образ москаля займає особли-
ве мiсце 2. Тема солдатчини не залишилася для нього темою 
суто лiтературною або суспiльно-полiтичною. Драматичний 
власний досвiд перебування солдатом на засланнi наклав 
свiй вiдбиток на спосiб змалювання лiтературного героя. 
Отже ставимо за мету розглянути еволюцiю цього образу у 
творчостi Т. Шевченка на матерiалах саме його поезiї (прозу 
i «Журнал» поки не зачiпатимемо, залишивши для подаль-
шої роботи).

У перший перiод творчостi поета (1837–1847) образ москаля 
знаходить найяскравiше втiлення в поемах «Катерина» (1838), 
«Сова» (1844). Тема солдатчини в обох творах пов’язана з зоб-
раженням страждання жiнок (звабленої дiвчини) i покинутої 
матерi, а в сатиричних поемах «Сон» («У всякого своя доля…», 
1844) i «Кавказ» (1845) – державної сили, що пригнiчує на-
роди Росiйської iмперiї. Проте власне постать москаля у цей 
перiод – це саме образ офiцера з поеми «Катерина». 

Поема починається славнозвiсним узагальнюючим зачи-
ном, який задає лейтмотив твору:

Кохайтеся, чорнобривi, 
Та не з москалями,
Бо москалi – чужi люде,
Роблять лихо з вами.
Москаль любить жартуючи,
Жартуючи кине;
Пiде в свою Московщину,
А дiвчина гине…
Якби сама, ще б нiчого,
А то й стара мати,
Що привела на свiт Божий,
Мусить погибати.
Серце в’яне спiваючи,
Коли знає за що;
Люде серце не побачать,
А скажуть – ледащо!
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Кохайтеся ж, чорнобривi,
Та не з москалями,
Бо москалi – чужi люде,
Знущаються вами [10, c. 92].

Далi, як вiдомо, йде розповiдь про iсторiю Катрусi, її ко-
хання до «москаля молодого». Про iм’я героя ми дiзнаємося, 
коли Катерина на дорозi у завiрюху зустрiчає москалiв i роз-
питує «Чи немає // Мого Йвана чорнявого?» [10, c. 103] (сцена 
вiдбувається у третьому роздiлi поеми, вона передує фiнальнiй 
зустрiчi героїнi зi спокусником-офiцером). Москалi у вiдповiдь 
«Смiються, жартують: // “Ай да баба! Ай да наши! // Кого не 
надуют!”» [10, c. 103]. Самого москаля-спокусника ми (разом 
iз героїнею) бачимо в четвертому роздiлi поеми. Москалi їдуть 
«як один верхами». Попереду – той самий Iван-звабник. Ка-
терина кидається до нього, хапаючи за стремена: «А вiн поди-
вився, // Та шпорами коня вбоки //…Нiбито й не бачить» [10, 
c. 106]. I коли Катерина знову звертається до нього, то отримує 
вiдповiдь: «Дура, отвяжися! // Возьмите прочь, безумную! //…
Возьмите прочь! Что ж вы стали?» [10, c. 106]. Катерина кида-
ється за сином, але як повертається, то офiцера вже й слiду не-
має: «Утiк! ...нема! ...Сина, сина // Батько одцурався!» [10, c. 107]. 
Цей образ лютiшого за люту завiрюху москаля, що вiдштовхує 
зваблену ним дiвчину, матiр його сина, спiввiдноситься у поезiї 
Шевченка з образом ще одного росiйського вершника –Петра I 
у поемi «Сон» («У всякого своя доля...», 1844):

От я повертаюсь –
Аж кiнь летить, копитами
Скелю розбиває!
А на конi сидить охляп,
У свитi – не свитi,
I без шапки. Якимсь листом
Голова повита.
Кiнь басує – от-от рiчку,
От… от… перескочить.
А вiн руку простягає,
Мов свiт увесь хоче
Загарбати. Хто ж це такий?
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От собi й читаю,
Що на скелi наковано:
Первому – вторая
Таке диво наставила.
Тепер же я знаю: 
Це той первий, що розпинав
Нашу Україну,
А вторая доканала
Вдову сиротину [10, c. 275].

В образi москаля в «Катеринi» втiлено iдею свiтового зла, 
того зла, що найбiльшою мiрою виявляється в iмперськiй силi, 
яка нiвечить народи i життя окремих людей. Цей символiчний 
смисл розкривається на рiзних рiвнях поетики образу: у блис-
кучiй мовнiй характеристицi, в драматичнiй органiзацiї текс-
ту (зустрiч подається як зiткнення двох свiтiв: українського i 
росiйського 3). I пейзаж – зимовий лiс, хуртовина, «ставок пiд 
кригою в неволi» [10, c. 105] працює на поетику не тiльки об-
разу розбитого зрадником кохання, знiвеченої долi україн ської 
дiвчини, а й торжества, втiленого в iмперськiй владi свiтового зла.

Саме пiсля зустрiчi зi зрадливим коханим Катерина кида-
ється у ставок. Зауважимо, що при стислостi опису сцени само-
губства Катерини по художнiй майстерностi її можна спiв-
вiднести зi сценами самогубства бiдної Лiзи Карамзiна та Анни 
Каренiної Толстого:

Бiга Катря боса лiсом,
Бiга та голосить; 
То проклина свого Йвана,
То плаче, то просить.
Вибiгає на возлiсся;
Кругом подивилась,
Та в яр… бiжить… Серед ставу
Мовчки опинилась.
«Прийми, Боже, мою душу,
А ти – моє тiло!»
Шубовсть в воду!.. Попiд льодом
Геть загуркотiло.
Чорнобрива Катерина
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Найшла, що шукала.
Дунув вiтер понад ставом –
I слiду не стало [10, c.108].

Останнiй штрих до образу москаля в «Катеринi» додано 
в п’ятому, завершальному, роздiлi. На дорозi пан (в якому ми 
пiзнаємо зрадливого офiцера зi своєю новою сiм’єю) зустрiчає 
малого Iвася. Вiн упiзнає свого сина, але вiдвертається вiд нього: 
«А пан глянув… Одвернувся… // Пiзнав, препоганий, // Пiзнав тiї 
карi очi, // Чорнi бровенята… Пiзнав батько свого сина, // Та не 
хоче взяти» [10, c. 109]. Цiлiснiсть поетики образу витримана до 
кiнця вiдповiдно до художньої iдеї, яку вiн втiлює.

На другому етапi творчостi Т. Г. Шевченка (1847–1861) 4 
принципово змiнюється позицiя поета щодо теми солдатчини i 
москалiв. Ця тема стає нинi бiографiчною, бо вiн «сам єси тепер 
москаль»: 

Чого ж тепер заплакав ти?
Чого тепер тобi, старому,
У цiй неволi стало жаль –
Що свiт зав’язаний, закритий!
Що сам єси тепер москаль,
Що серце порване, побите,
I що хороше-дороге
Було в йому, то розлилося,
Що ось як жити довелося, – 
Чи так, лебедику?! – Еге… [11, c. 95].

У лiричних вiршах-роздумах цього часу образ москаля – це 
образ лiричного героя поезiї Шевченка:

Благаю Бога, щоб свiтало,
Мов волi, свiту сонця жду.
Цвiркун замовкне, зорю б’ють.
Благаю Бога, щоб смеркало,
Бо на позорище ведуть
Старого дурня муштровати.
Щоб знав, як волю шанувати,
Щоб знав, що дурня всюди б’ють  
 [11, c. 60–61].
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Образ лiричного героя в даному контекстi – це образ жертви 
державної системи, недолi, якi так само втiлюють iдею свiтової 
дисгармонiї. Образ москаля – жертви – виникає i в дев’ятому 
творi з циклу «В казематi» (1847) – «Рано-вранцi новобранцi // 
Виходили за село», в якому поет створює образ москаля – 
жертви державного устрою. Життя хлопця i його нареченої 
знiвечене солдатчиною.

«Внутрiшнiй» кут зору задає новi обертони образу моска-
ля. Так, у творi «Не спалося, а нiч, як море» (1847) подаються 
художнi замальовки нiчної бесiди про «солдатськеє нежитiє» 
двох вартових:

Верчуся, свiту дожидаю, 
А за дверима про своє
Солдатськеє нежитiє
Два часовiї розмовляють [11, c. 21].

Реалiзм оповiдi iсторiй життя вiдсилає нас до аналогiчних 
сторiнок «Записок из Мертвого дома» Достоєвського. I росiй-
ська мова в цьому творi Шевченка вже не протиставляється 
(як в «Катеринi») українськiй: гiрка доля об’єднує людей. I так, 
як потiм в «Записках» Достоєвського, у Шевченка нiчна бесiда 
чатових вiдкриває бiдування народного життя по всiй країнi: 
в обох iсторiях солдатчина рятує героїв вiд гiршої долi, пан-
ської розбещеностi та свавiлля.

Еволюцiя теми приводить до створення зовсiм iншого (нiж 
на першому етапi) образу москаля: якщо в поемi «Катерина» 
перед нами постав «препоганий» москаль, то в «Москалевiй 
криницi» (1847, 1857) ми бачимо «москаля-праведника» 5. Як 
вiдомо, iснує двi редакцiї цiєї поеми. I от з точки зору їх спiв-
вiдношення ми б i хотiли проаналiзувати цей образ.

Зауважимо, що образ москаля Максима виявляється до-
сить незвичайним на тлi iсторiї української лiтератури. Образ 
москаля в I. Котляревського i Г. Квiтки-Основ’яненка бере свiй 
початок у фольклорi. Образ москаля Максима, який з’явиться 
пiзнiше в славнозвiсному романi Панаса Мирного «Хiба ревуть 
воли, як ясла повнi» (1875, 1880), генетично пов’язаний саме 
з образом москаля у Квiтки. Образ у Мирного полемiчно за-
гострений вiдносно до москаля Максима з поеми Шевченка 
(як образ бандита до образу праведника).
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Головна вiдмiннiсть двох варiантiв твору Шевченка, як 
вiдомо, полягає у принциповiй рiзницi мiж образами оповiдачiв. 
У першому оповiдач розповiдає про долю Максима людинi 
письменнiй, «з привiлейованих верств, яка живе тiльки “для 
себе”, “заплющивши письменнi очi” на людськi страждання, до 
того ж удає, нiби розчарувалася в життi» [9, c. 8–9]. У друго-
му варiантi оповiдач – варнак, «раб своїх пристрастей, носiй 
егоїстичної моралi, яка приводить його до повної моральної 
деградацiї i злочинiв (iз ревнощiв пiдпалює хату Максима, 
а коли той повертається з солдатчини, топить його в криницi, не 
витримавши поряд iз собою iснування “праведника”» [9, c. 9]. 

З образом оповiдача пов’язанi i композицiйно-сюжетнi вiд-
мiнностi у варiантах поеми. У першому варiантi хтось з сiрякiв iз 
заздростi пiдпалює хату Максима, а його дружина (до речi, теж 
Катруся: це iм’я в контекстi теми москаля вiдсилає нас до поеми 
«Катерина») «з москалями // Десь помандрувала!» [11, c. 65].  
Максим замiсть удовиного сина йде в москалi, повертається до 
села калiкою. Допомагає дяку на криласi i в школi, молиться 
Богу i викопує «край шляху при долинi» криницю. Бiля цiєї 
криницi вiн i помирає:

А на друге лiто
Москаля вже неживого,
Найшли в балцi дiти
Коло самої криницi –
Вийшов подивиться
Останнiй раз, сiромаха,
На свою криницю [11, c. 68–69].

Першу редакцiю твору завершено епiчним епiлогом:

Громадою при долинi
Його поховали,
I долину, i криницю
На пам’ять назвали
Москалевою. На Спаса
Або Маковiя
I досi там воду святять.
I дуб зеленiє.
Хто йде, їде – не минають
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Зеленого дуба,
В холодочку посiдають
Та тихо та любо,
П’ючи воду погожую,
Згадують Максима… [11, c. 69].

Звичайно, у цьому першому варiантi поету не вистачало го-
строти iнтриги i драматизацiї сюжету. Виникла необхiднiсть 
пошуку художнiх засобiв подачi образу праведного Максима, 
тому на етапi створення другого варiанту вiн загострює дiю саме 
через образ оповiдача. У другому варiантi поеми оповiдач – 
Варнак. Вiн iз ревнощiв спалює будинок Максима (Катерина 
«з переляку вмерла» [11, c. 238]). Саме вiн вбиває Максима. 
Його розповiдь – це його сповiдь. Змiна оповiдача призвела до 
трансформацiї й ускладнення сюжету i композицiї поеми. 

Виникає питання: що дали змiна оповiдача та запроваджен-
ня сюжету сповiдi для нашого розумiння образу «праведного 
москаля»? Адже ми бачимо, що iдейна концепцiя образу Мак-
сима в обох варiантах поеми залишається незмiнною. Якщо у 
першiй редакцiї доля Максима була запропонована як свiдчення 
гiдного життя в нелюдських умовах тодiшнього суспiльства в 
бесiдi двох спiврозмовникiв, то в другому варiантi iсторiю Мак-
сима розповiдає людина, яка, власне, своїми злочинними дiями 
спричинила нещастя героя. Ревнощi призводять до загибелi 
коханої Варнака – Катерини, яку вiн i досi не може забути:

А красота-то, красота,
Мiй Боже милий! А трудяще,
А чепурне, та роботяще,
Та тихе. Бач, i сирота,
А всiм була навдивовижу.
Бувало, вигляне iз хижi,
Як тая квiточка з роси,
Як теє сонечко з-за хмари.
Ввесь похолону, неживий
Стою, бувало. Анi кара,
Нi муки, кайдани,
Нiже лiта, сину,
Тiї сили не втомили…
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Отак i загину!
Так i згину. Бо дивися: 
Смертi сподiваюсь,
А ридаю, мов дитина,
Як я нагадаю
Катерину [11, c. 235].

Його ненависть призводить до нових злочинiв – вiн вбиває 
Максима, укинувши його в ту саму криницю, яку вiн вирив, 
щоб люди пили з неї воду:

От приходим до криницi,
Я перш подивився,
Чи глибока. – Власовичу, –
Кажу, – потрудися
Води достать, я не вмiю. –
Вiн i нахилився,
Опускаючи вiдерце;
А я… я за ноги
Вхопив його, та й укинув
Максима святого
У криницю…Такеє-то
Сотворив я, сину! [11, c. 243].

Проблема зла в другому варiантi поеми – це не пробле-
ма свiтового зла, втiленого в наглiй силi державного устрою 
Росiйської iмперiї. Це проблема вибору життєвого шляху кон-
кретної людини: «Хотiлося б жить на свiтi, // Та ба! Треба вчи-
тись, // Ще змалечку треба вчитись, // Як на свiтi жити, // А то 
битимуть, та й дуже!» [11, c. 237]. Грiшнi вчинки Варнака руй-
нують не тiльки долю Максима, а й гармонiю всесвiту i долю 
самого грiшника. Образ Максима подається через слово люди-
ни, пройнятої ненавистю до нього, що робить iще вагомiшими 
позитивнi характеристики москаля:

…Непевний був
Максим отой, брате.
А трудящий, роботящий,
Та тихий до того,
Та ласкавий …Було тобi
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Нiже анiкого
Не зачепить, нiже дiлом,
Нiже яким словом.
– I талан, i безталання,
Все, – каже, – од Бога,
Вседержителя святого,
А бiльш нi од кого. –
Преблагий був муж на свiтi
Максим отой, сину.
А я! а я!.. Не вимовлю.
Моя ти дитино!
Я вбив його! [11, c. 240].

Момент розповiдi-сповiдi стає нагодою Варнаку переосмис-
лити свої вчинки, що i є сюжетом поеми: що i чому вiн коїв тодi, 
i як свої злочини вiн оцiнює тепер. Композицiю тво ру формує 
драматичне зiставлення доль Варнака i праведного Максима. 
Конфлiкт знаходить художнє вирiшення в симво лiчному образi 
москалевої криницi (який винесено в назву твору, що, звичай-
но, пiдкреслює його iдейну значущiсть у пое мi). Доля злочинно 
вбитого праведника стає тiєю «крини цею духа», якою живуть 
люди: замiсть епiчного завершення  першого варiанта маємо в 
4-й частинi твору свiдчення спiв розмовника Варнака:

Так ти кажеш,
Що бачив криницю
Москалеву, що ще й досi
Беруть з неї воду,
I хрест, кажеш, коло шляху
I досi Господнiй
Стоїть собi на роздоллi [11, 240].

А в останнiй, 8-й частинi, про Максима i його криницю ска-
зано дуже коротко (в порiвняннi з епiчним закiнченням першо-
го варiанта):

Через тиждень вже витягли
Максима з криницi
Та у балцi й поховали.
Чималу каплицю
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Поставили громадою,
А його криницю
Москалевою назвали.
От тобi й билиця
Про ту криницю москалеву.
Нелюдська билиця [11, c. 243].

I завершується поема розповiддю Варнака про його долю 
(«I пропадаю, мов собака, // Мов той Iуда!» [11, c. 243]) з про-
ханням помолитися за нього в Українi: «Чи не полегшає менi?» 
[11, c. 243].

Життя людини праведної перевертає душу навiть запеклого 
злочинця. Його сповiдь, сповнена сердечного болю й каяття, – 
це реальний наслiдок зустрiчi Варнака з праведним Максимом. 
Саме iсторiя москалевої криницi стає поштовхом до розмови 
Варнака з поетом. Москалева криниця i змiнює душу Варнака. 
I образ праведного москаля у другому варiантi поеми набуває 
iдейно-художнього значення саме завдяки зображенню реаль-
ної сили впливу праведностi на долю конкретної людини. 

Звичайно, змiнюються порiвняно з поемою «Катери-
на» (у зв’язку з образом москаля) i принципи зображен-
ня росiйської теми. Вiдсутнє в аналiзованiй поемi проти-
ставлення росiйської й української мов. Конфлiкт на рiвнi 
нацiональної проб леми знято, за рахунок чого посилено 
власне християнський аспект проблеми зла як проблеми ви-
бору кожної конкретної людини, її вiдповiдальностi за стан 
суспiльства та всесвiту.

Завершуючи, зазначимо, що сама еволюцiя поетики образу 
москаля в поезiї Т. Шевченка (вiд злочинця до праведника) дає 
нам можливiсть побачити, яким чином вiн художньо розв’язав 
одну з кардинальних для його життя та творчостi проблем – про-
блему зла – у зв’язку з образом москаля, в якому дуже непросто 
поєднується тема зла з темою росiйсько-українських вiдносин. 

1 Питання генези образу москаля в українському лiтературознавствi 
розглядалося якраз у зв’язку з твором Котляревського [2; 5; 6]. Зауважимо, 
що принциповим для з’ясування походження цього образу є його зв’язок iз 
фольклорними джерелами, насамперед з казками про солдата.
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2 Соцiо- та етнопсихологiчним характеристикам образу москаля присвя-
чено статтi Я. Розумного [8, c. 107–117] та О. Яблонської [12, c. 109–120].

3 Про це писав Л. Бiлецький [1, c. 287–295].
4 Ми не виокремлюємо наразi петербурзький перiод, бо в контекстi 

аналiзованої теми вважаємо це недоцiльним.
5 З-помiж значної кiлькостi лiтератури, присвяченої «Москалевiй 

криницi» Т. Шевченка, маємо виокремити книгу Л. Плюща, у якiй доцiльно 
розглянуто саме християнський сенс цього твору [7].
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Мiкола Трус 
(Мiнск, Беларусь)

ПРАЖСКIЯ ШКОЛЫ ЎКРАIНСКАЙ I БЕЛАРУСКАЙ 
ЛIТАРАТУР: ТЫПАЛОГIЯ, КАНТАКТЫ, КАНТЭКСТ

За апошнiя некалькi дзесяцiгоддзяў у беларускiм лiта-
ратуразнаўстве выразна пазначыўся кантэкстуальны кiрунак 
лiтаратуразнаўчых даследаванняў: вызначэнне месца нацыя-
нальнага пiсьменства ў еўрапейскай, найперш славянскай, 
культурнай прасторы. Такiм чынам i зварот вучоных да тэмы 
беларускай прысутнасцi ў Чэхаславакii мiжваеннага перыяду 
перастаў мець спарадычны характар, набыў устойлi вую, 
сiстэмную дынамiку.

Каардынаты навуковага пошуку, парадыгма даследаванняў 
(на ўзроўнi персаналiй, твораў, знакавых падзей грамадска-
культурнага жыцця) даволi важка i аргументавана вызначаны 
ў манаграфiях i асобных публiкацыях навукоўцаў Беларусi i 
замежжа: М. Чмаравай [20], В. Коваль [5], У. Ляхоўскага [11], 
В. Ляшук [22], М. Шчура [21] i iнш.

Праца даследчыкаў мела свае аб’ектыўныя i лагiчныя 
прыярытэты: найперш цiкавiлi сувязi нацыянальнай культуры 
з прадстаўнiкамi тытульных нацый краiны – чэхамi i славакамi. 
Пры гэтым акрэслiвалася пэўнае праблемнае поле. Так, М. Чма-
равай, аўтару кандыдацкай дысертацыi «Беларуская лiтаратура 
ў Чэхаславакii (1920–1945)», даводзiлася рабiць сур’ёзную ага-
ворку: «Такое храналагiчнае i геаграфiчнае вызначэнне патрабуе 
некаторых тлумачэнняў: паколькi выдавецка-публiкацыйная 
i лiтаратурная дзейнасць беларускай дыяспары ў акрэслены 
перыяд у Славакii (тагачаснай Чэхаславакii) не выяўлена, за 
аснову даследавання бярэцца пераважна лiтаратурная дзей-
насць беларусаў у чэшскiм асяроддзi» [19, с. 1].

Можам канстатаваць, што кiрунак вывучэння беларуска-
ўкраiнскiх лiтаратурных, культурных сувязяў знаходзiцца 
толькi на першых этапах свайго асэнсавання. Традыцыйнае 
яго «iгнараванне» ў савецкi час тлумачыцца табуiраванасцю 
тэмы эмiграцыi наогул, пры гэтым беларуская прысутнасць 
у Чэхаславакii 1920–1930-х гг. разглядалася выключна як 
складнiк заходнебеларускага культурнага жыцця.
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Адным з важных цэнтраў украiнскай i беларускай дыяспар 
была Прага. Iснуе паняцце «Пражская школа» ўкраiнскай 
паэзii, якая ў многiм вызначала iнтэлектуальнае аблiчча 
нацыянальнай эмiграцыi. Гэтую тэму нам ужо даводзiлася ас-
вятляць на старонках навуковага i метадычнага часопiса «Род-
нае слова» (2010; № 3, 8, 9), паслядоўна знаёмiць беларускую 
аўдыторыю з творчасцю «пражан».

Перадусiм у праекцыi на ўкраiнскi кантэкст мы бярэмся запа-
чаткаваць паняцце «Пражская школа» беларускай лiтаратуры, 
улучаючы пры гэтым усю жанравую дыферэнцыяцыю 
нацыянальнага пiсьменства i парытэтна пашыраючы на 
ўкраiнскую лiтаратурную традыцыю.

«Пражская школа» ўкраiнскага прыгожага пiсьменства 
аб’яднала шэраг яркiх паэтаў, чыя творчасць вызначаецца 
света погляднай, стылёвай i тэматычнай роднаснасцю: Юрыя 
Дара гана, Яўгена Маланюка, Леанiда Мосендза, Юрыя Клена,  
Алега Ольжыча, Алексу Стэфановiча, Алену Тэлiгу, Аксану 
Лятурынскую i iнш.

Творчае ядро ўкраiнскай i беларускай «пражскiх школ» 
скла лi ўдзельнiкi i сведкi нядаўнiх маштабных падзей, ката-
страфiчных зрухаў у Расiйскай iмперыi i ўсёй Еўропе: Першая 
сусветная вайна, трагiчнае змаганне за незалежную Украiну i 
Беларусь у 1917–1920 гг.

Перадгiсторыя ўкраiнскай «Пражскай школы» пачыналася 
ў Польшчы ў пачатку 1920-х гг. Зважаючы на палiтычны пе-
раслед, абставiны нацыянальнай нецярплiвасцi ў Польшчы 
ў адносiнах да ўкраiнцаў, большасць пiсьменнiкаў у хуткiм 
часе перабралася ў Чэхаславакiю. Творчае фармiраванне 
самабытных талентаў адбывалася ў 1920-я гг. Пасля вучобы 
нямала прадстаўнiкоў «пражан» апынулася за межамi гэтай 
краiны: у Варшаве, Львове, Лондане, Парыжы, Берлiне i iншых 
гарадах Еўропы.

У лютым 1929 г. у сталiцы Польшчы была арганiзавана 
лiтаратурная група «Танк», куды ўвайшлi самабытныя, сцвер-
джаныя пiсьменнiкi, загартаваныя грамадска-палiтычнай 
бараць бой: Ю. Лi па, Я. Маланюк, П. Зайцаў, А. Каламiец, Н. Лi-
вiцкая-Халодная i iнш. У якасцi вызначальнага iдэйнага кiрун-
ку творчасцi «Танка» даследчыкамi называецца «радыкаль ная 
сепарацыя ад расiйскай культуры, iдэя вялiкадзяр жаўнасцi  
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(украiнскай), культ гераiзму i шляхетнасцi, барацьба з масавiз-
мам, канструктывiзм i культ энергii» (А. Янчук), а таксама ба-
рацьба з правiнцыйнасцю, маларасiйскай шарачковасцю, сляз-
лiвай лiрычнасцю.

«Пражская школа» ўкраiнскай лiтаратуры канцэптуальна 
даследавана ў гiсторыi нацыянальнай гуманiтарыстыкi. У мно-
гiм выпрацаваныя падыходы, на наш погляд, прымяняльныя 
да беларускай лiтаратурнай чыннасцi ў Чэхаславакii i Поль-
шчы мiжваеннага перыяду. Пры гэтым мы не iдзем па схема-
тызаваным шляху, машынальным накладваннi ўстаялых ва 
ўкраiнскiм лiтаратуразнаўстве падыходаў i ацэнак. Гаворка iдзе 
найперш пра абраную намi i паслядоўна выконваемую мiсiю 
знаёмства беларускага чытача з украiнскiмi «пражанамi».

Важнымi прыступкамi на гэтым шляху прадстаўленасцi i 
навуковага асэнсавання мы бачым архiўныя росшукi, мастацкi 
пераклад, а таксама новае бачанне спадчыны некаторых 
дзеячаў нацыянальнай лiтаратуры, чыя творчасць сёння сабра-
на i прадстаўлена ў найбольшай ступенi. Гэтым аспектам i 
прысвечаны наш даклад.

Для беларускiх даследчыкаў сталi звыклымi найменнi 
Пражскi архiў, Пражскi эпiсталярый, якiя сталi каштоўным 
матэрыялам для вывучэння беларускай культурнай прысут-
насцi ў Чэхаславакii 1920–1930-я гг., на ўзроўнi персаналiй 
дапамаглi пашырыць бачанне жыцця i дзейнасцi Iгната 
Дварчанiна, Тамаша Грыба, Яўгена Ляцкага, Уладзiмiра Жылкi, 
Адольфа Клiмовiча i многiх iншых.

Беларуская прысутнасць у Чэхаславакii мiжваеннага пе-
рыяду звязаная з вядомай «Рускай акцыяй» – дапамогай ура-
да краiны эмiгрантам з былой Расiйскай iмперыi атрымаць 
адукацыю, працу. Паводле звестак сведкi i ўдзельнiка тых па-
дзей Т. Грыба, у агульнай масе студэнтаў ураджэнцы Беларусi 
складалi каля 300 чалавек. У абсалютнай большасцi, за 
выключэннем колькасна нешматлiкай палiтычнай эмiграцыi, 
гэта былi прадстаўнiкi сялянства з Заходняй Беларусi. Такi 
сацыяльны склад вiдавочна адрознiваў беларускую дыяспару 
ад рускай i нават украiнскай. 

У Чэхаславакii беларусы не мелi сваiх навучальных уста-
ноў, хаця некаторыя захады адносна iх стварэння рабiлiся. 
Беларусы-студэнты не належалi да нейкай адной грамадска-
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палiтычнай арганiзацыi. Яны заснавалi па-рознаму iдэалагiчна 
арыентаваныя групоўкi: Аб’яднанне беларускага паступовага 
студэнцтва, Беларускi студэнцкi саюз, Беларускi сялянскi саюз, 
«Вольная грамада» i iнш. Iснавалi свае друкаваныя органы: 
часопiсы «Беларускi студэнт», «Прамень», «Перавясла», 
«Iскры Скарыны». Часта беларускае студэнцтва знаходзiлася 
пад апекай украiнскiх грамадскiх арганiзацый i вышэйшых 
навучальных устаноў. Як адзначаў У. Калеснiк, «у сценах Кар-
лава ўнiверсiтэта студэнты ўзнаўлялi ў мiнiяцюры той веер 
палiтычнага размежавання, якое iснавала ў Заходняй Беларусi i 
ў асяроддзi беларускай палiтычнай эмiграцыi за межамi БССР» 
[4, с. 257].

Беларускае жыццё ў Чэхаславакii – «Еўропе ў мiнiяцюры» – 
аказваецца ва ўмовах «выбуху» культурнай дыферэнцыяцыi. 
У Празе вядуцца дыскусii адносна самабытнасцi i перспектыў 
развiцця нацыянальных лiтаратур.

Некаторыя з даследчыцкiх шляхоў, пачынаючы з 1960-х гг., 
вялi ў Брацiславу, да супрацоўнiцы Славацкага нацыянальнага 
музея Людмiлы Краскоўскай (славацк. Ľudmila Kraskovská; укр. 
Людмила Красковська; 1904–1999). Лiставанне з вядучымi бела-
рускiмi лiтаратуразнаўцамi i гiсторыкамi датычылася архiва Iва-
на Краскоўскага, нацыянальнай школы 1920-х гг. у Польшчы i 
Латвii, а таксама раскрыцця i асэнсавання дзейнасцi беларускага 
культурнага асяроддзя ў Чэхаславакii ў мiжваенны перыяд.

Людмiла Краскоўская пакiнула цiкавыя ўспамiны на 
ўкраiнскай мове пра жыццё сваёй сям’i [6], а таксама на бела-
рускай мове – пра Вiленскую беларускую гiмназiю [7], свай-
го бацьку, беларускага i ўкраiнскага грамадска-палiтычнага 
дзеяча Iвана Краскоўскага [8], беларускага паэта Уладзiмiра 
Жылку [9].

За апошнiя дзесяцiгоддзi з мэтай сплацiць належнае па-
мяцi рэпрэсаванай сям’i Краскоўскiх у беларускай i замеж-
най перыёдыцы выйшлi публiкацыi Мiколы Мушынкi [23]  
i Катарыны Томчыкавай [24] у Славакii, Вольгi Зубко ва 
Украi не [2], беларускiх даследчыкаў Сяргея Панiзнiка, Вiталя 
Маслоўскага, Iрыны Мышкавец i iнш. Некалькi артыкулаў на-
лежаць пяру аўтара гэтых радкоў [12; 15; 17].

Нарадзiлася Л. Краскоўская ў Вiльнi (сёння Вiльнюс, Лiтва), 
горадзе, што ў пачатку ХХ ст. (не ў апошнюю чаргу з удзелам яе 
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бацькi Iвана Краскоўскага) стаў калыскай новай хвалi беларус-
кага адраджэння, «крывiцкай Меккай» (У. Жылка).

У 1923 г. Л. Краскоўская – студэнтка фiласофскага факуль-
тэта Карлава ўнiверсiтэта – прыступае да спасцiжэння таямнiц 
археалогii i гiсторыi мастацтва. Сярод невялiкай групкi моладзi, 
што абрала сабе такую спецыялiзацыю, быў i сябар дзяцiнства 
палымяны паэт Алег Ольжыч (Алег Кандыба), сын вядома-
га пiсьменнiка А. Алеся. Дактарат па фiласофii, напiсана са 
значным прыцягненнем беларускага матэрыялу, – «Заходнiя 
ўплывы ў архiтэктуры Х–ХIII стагоддзяў ва ўсходнiх славян» –  
быў паспяхова абаронены ў 1931 г.

Адначасова праходзiла навучанне на гiстарычна-лiта-
ратурным аддзяленнi Украiнскага вышэйшага педагагiчнага 
iнстытута iмя М. Драгаманава ў Празе (1924–1927). Як запiсана 
ў дыпломе, выпускнiца атрымала званне «педагога сярэднiх 
школ з правам выкладаць гiсторыю, гiсторыю мастацтва i 
археалогiю ва ўсiх класах сярэдняшкольнага тыпу з украiнскай 
i беларускай мовай навучання».

У 1930-я гг. Л. Краскоўская, адарваная ад роднага краю i 
ад родных, ступiла на маладаследаваны цалiк навукi, на якiм 
да яе i пры ёй шчыравалi толькi мужчыны. Яна стала першай 
у Чэхаславакii жанчынай – кандыдатам гiстарычных навук 
(1961).

Багаты эпiсталярый – вынiк шматгадовых кантактаў 
з дзея чамi навукi i культуры славянскага свету, асаблiва 
актыў ных у 1920–1930-я гг., – стаў асновай асабiстага архiва 
Л. Краскоўскай, якi да пары да часу зберагаўся на яе кватэры.

Аўтарам гэтых радкоў быў выяўлены шэраг новых 
матэрыялаў да жыцця i творчасцi У. Жылкi, невядомыя лiсты 
Антона Луцкевiча, выпускнiкоў Дзвiнскай беларускай гiмназii, 
асоб з пражскага беларускага асяроддзя, дзеячаў украiнскай 
культуры: Дзмiтра Дарашэнкi (укр. Дмитро Дорошенко), 
Алега Ольжыча (укр. Олег Ольжич), Аксаны Лятурынскай 
(укр. Оксана Лятуринська), Леанiда Мосендза (укр. Леонiд 
Мосендз) i iншых. Усё гэта ў большасцi прадстаўлена ў 
аглядных i артыкулах, перакладах на беларускую мову на ста-
ронках часопiса «Роднае слова» [13; 14; 16; 18]. Такiм чынам 
надарылася магчымасць яшчэ раз пацвердзiць словы беларус-
кага даследчыка У. Калеснiка: «Эпiсталярныя матэрыялы… мо-
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гуць дапоўнiць працы гiсторыкаў персаналiямi, характэрнымi 
штрыхамi, якiя дазволяць чытачу дакладней уяўляць i бачыць 
як гiстарычных асоб, так i статыстаў палiтычнай сцэны 
жывымi людзьмi са сваiмi норавамi, амбiцыямi, здольнасцямi i 
чалавечымi слабасцямi» [4, с. 245].

Працы Уладзiмiра Калеснiка (1922–1994) – гэта агульна-
прызнаная класiка беларускага лiтаратуразнаўства. Сярод яго 
работ адно з пачэсных i самавiтых месцаў займае манаграфiя 
«Ветразi Адысея: Уладзiмiр Жылка i рамантычная традыцыя 
ў беларускай паэзii» (1977), да стварэння якой даследчык 
iшоў шматгадовымi шляхамi пошукаў, асэнсавання; што 
называецца, прымерваўся да ўлюбёнага аб’екта свайго навуко-
вага зацiкаўлення здалёк i зблiзку, таму што «Уладзiмiр Жылка 
стаiць у цэнтры лiтаратурнага працэсу Заходняй Беларусi 
першай паловы 20-х гадоў. Гаворка пра яго – гэта гаворка пра 
ўсю тагачасную грамадскую атмасферу, пра жыццё i барацьбу, 
пра палiтычную i мастацкую думку, пра творчыя кiрункi, ме-
тад, стыль, пра здабыткi i слабасцi» [3, с. 5].

«Ветразi Адысея» сталi навуковым, творчым падагульнен-
нем шматгадовага збору матэрыялу, якi, як падказвала бiя-
графiя У. Жылкi (што таксама вымалёўвалася паступова), 
патрэбна было шукаць у гарадах розных краiн – Вiльнi (Вiль-
нюсе), Дзвiнску (Даўгаўпiлсе), Празе, Уржуме i iнш. А з улiкам 
таго, як пакручаста складвалiся лёсы блiзкiх i знаёмых паэта, 
атожылкi гэтага «магiстральнага» шляху стакроць множылiся, 
iстотна пашыралася i геаграфiя пошуку.

Няма сумнення, што паважаны даследчык пачуваў сябе 
раска вана, па-гаспадарску з беларускай мiнуўшчынай. Але 
калi справа даходзiла да асвятлення пытанняў беларускай 
грамадска-палiтычнай, культурнай чыннасцi, напрыклад 
у Латвii, Чэхаславакii мiжваеннага перыяду, патрэбен быў 
вопытны кансультант i, найлепш, сведка i ўдзельнiк тых падзей, 
непасрэдна знаёмы з У. Жылкам. На шчасце, такi вопытны, 
«унiверсальны» дарадца знайшоўся ў асобе супрацоўнiцы Сла-
вацкага нацыянальнага музея ў Брацiславе Л. Краскоўскай.

Пражскi перыяд творчасцi Жылкi ахоплiвае ўсяго некалькi 
гадоў (1923–1926). Гэта час навучання паэта на фiласофскiм 
факультэце Карлава ўнiверсiтэта да яго ад’езду ў якасцi адна-
го з рэдактараў «Перавясла» на Акадэмiчную канферэнцыю па 
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рэформе беларускага правапiсу i азбукi, якая праводзiлася ў 
Мiнску ў 1926 г.

У Празе У. Жылка акунуўся ў палiтычнае, лiтаратурнае 
жыццё беларускага студэнцтва. З яго актыўным удзелам раз-
вiваюцца мiжнародныя кантакты беларускiх маладзёжных 
арганiзацый. У нацыянальна-адраджэнскiм жыццi У. Жылка 
максiмалiст: ён абсалютна не прымае пазiцыю згоднiцтва, 
нацыянальную нявызначанасць, пасiўнасць. У лiстах да I. Луц-
кевiча ў 1923–1924 гг. ён апiсвае настроi беларускай грамадскасцi 
ў Празе: «Беларускае Адраджэнне перажывае крызiс, дзе 
ходзiць аб тое, цi быць нам нацыяй дужай i зкансалiдаванай, 
цi бясслаўна загiнуць. <...> Аднак я – аптымiст i знаю, што 
Прага дасць колькi дзесяткаў добрых i сумленных беларускiх 
працаўнiкоў, незалежна ад iх поглядаў: будуць i правыя i левыя» 
[1, с. 259]; «Як нi кажыце, а пры нашай нядолi i беднасцi духовай 
i матэрыяльнай Прага ёсць важным пунктам, дзе пры добрай 
волi можна атрымаць скарбы» [1, с. 261].

Нам пашанцавала адшукаць невядомыя лiсты У. Жылкi да 
Л. Краскоўскай, дасланыя з Мiнска ў Прагу ў 1927–1928 гг., 
якiя лiчылiся незваротна страчанымi. Усё гэта хоць часткова 
кампенсуе адсутнасць архiва паэта, якi быў знiшчаны пад час 
яго арышту ў 1930 г., падштурхоўвае да перагляду некаторых 
ранейшых iнтэрпрэтацый яго творчасцi.

Карэспандэнцыя У. Жылкi разам з дзённiкам i лiтаратурна-
крытычнымi артыкуламi прадстаўляе цiкавую дынамiку твор-
чага самавызначэння. Паэзiя гэтага часу прадстаўлена двума 
зборнiкамi, выдадзенымi ў Вiльнi: «Уяўленне» (1923) i «На 
ростанi» (1924). Да iх прымыкае зборнiк, выдадзены пазней у 
Мiнску ў 1927 г., – «З палёў Заходняй Беларусi».

У гiсторыi беларускай лiтаратуры неарамантычную плынь, 
свядомы зварот да мадэрнiсцкай паэтыкi традыцыйна звязва-
юць з Максiмам Багдановiчам (1891–1917). У свой час украiн-
скi даследчык i перакладчык Багдановiча М. Драй-Хмара ў 
праекцыi на ўкраiнскую паэзiю называў яго неакласiкам. Такое 
вызначэнне ў беларускiм лiтаратуразнаўстве пакуль што не 
прыжылося. Для У. Жылкi iмя М. Багдановiча набыло культавы 
характар (верш «Максiм Багдановiч»). Багдановiчаўскi 
iдэал красы стаў эстэтычнай дамiнатай усёй яго творчасцi. 
Сам паэт прызнаваўся: «...я “всерьез и надолго” ўзяў курс на 
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М. Багдановiча, не ведаю, цi прыйдуся да двара. Шкада, што не 
магу развiваць сваiх думак у друку. Але за свой Сцяг (Максiма) 
гатовы змагацца» [1, с. 274].

Уладзiмiр Жылка падкрэслена дэклараваў нацыянальна-
адраджэнскi пафас сваёй творчасцi (вершы «Праметэй», «Меч», 
«Палiмпсест» i iнш.). Ён яскрава ўсведамляў патрэбы маладой 
беларускай лiтаратуры. Паэт услед за Багдановiчам культывуе, 
мiфапаэтызуе Вiльню, калыску беларускага адраджэння пачат-
ку XX ст.

У. Жылка, як творчы спадчыннiк М. Багдановiча,  выдатна 
разумеў ролю перакладу ў працэсе засваення лепшых 
здабыткаў сусветнай лiтаратуры: «Беларусам, творачы, трэба 
палажыць як грунт для свае творчасцi народную творчасць, але 
мы мусiм прысвоiць сабе ўсе здабыткi сусветнага пiсьменства. 
Высшае хараство будзе ў умелым згарманiзаваннi высокай 
культуры i тэхнiкi (верша) разам з народным элементам» [1, 
с. 262]. Захавалiся пераклады паэта некаторых паэтычных 
твораў Г. Iбсена, А. Алеся, А. Мiцкевiча, I. Волькера, Ш. Бад-
лера, Б. Ясенскага. Вядома, што ён пераклаў на беларус-
кую мову «Дэмана» Лермантава (пераклад не выяўлены). 
У лiсце да А. Луцкевiча ад 1924 г. У. Жылка дзялiўся планамi 
публiкацый плёну сваёй перакладчыцкай працы: «Маю да дру-
ку пераклад з Франка (з украiнскага) паэмы “Майсей”. Сама рэч 
высокавартая i для адраджэнцаў жыватрапечучая. I магчыма, 
што гэта самае каштоўнае з усяго таго, што з’явiлася ў вершы 
пасля Шаўчэнка на Украiне. Вельмi рэкамендавалася б, здаецца 
мне, даць яе чытаць нашым землякам» [1, с. 260]. Гэты пера-
клад, на жаль, пакуль не адшуканы.

Пры аглядзе прыярытэтных тэм i аўтараў беларускага 
перакла ду пачатку ХХ ст. узнiкае заканамернае пытанне: чаму 
з немалой кагорты ўкраiнскiх паэтаў ХIХ – пачатку ХХ ст. 
М. Багдановiч, вядомы сваiм бездакорным мастацкiм густам, 
веданнем сусветнай лiтаратуры, вылучыў менавiта Агатангела 
Крымскага, у сваёй перакладчыцкай дзейнасцi прадставiў яго 
поруч з прызнанымi класiкамi ўкраiнскай лiтаратуры Тарасам 
Шаўчэнкам, Iванам Франко, Аляксандрам Алесем? I да таго ж 
такая вынiковая ўвага «песняра чыстай красы» (А. Луцкевiч) 
падмацавана двухмоўнымi перакладамi, а пераклад на бела-
рускую мову ўвайшоў у зборнiк «Вянок» (1913), дэталёва 
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прадуманы, структурна, зместава, канцэптуальна вывераны. 
У Поўным зборы твораў М. Багдановiча ў 3 тамах змешчаны 
пераклады на рускую i беларускую мовы паэтычных мiнiяцюр 
А. Крымскага «Пальмы гордые и лавры» («Гордi пальми. Думнi 
лаври…» з цыкла «Самотою на чужини», 1898), «Теплый гром. 
Цветя, черешня…» («Теплий грiм… Цвiтуча вiшня…» з цыкла 
«Передсмертнi мелодiї», 1900), а таксама мiнiяцюры «Кажуць 
людзi, быццам, творачы мужчыну…» («Слiз!.. Слiз!.. » з цыкла 
«В неволi», 1903).

Адказ на гэтыя i iншыя пытаннi можа падказаць i бiя-
графiя А. Крымскага, i не скаваны iдэалагiчнымi заслонамi 
лiта ратуразнаўчы аналiз, – тое, што ў самой Украiне толькi 
ў апош нiя два дзесяцiгоддзi набыло ўстойлiвую пульсацыю. 
Мяркуем, што наша публiкацыя верша «Зiмою» А. Крымскага 
ў невядомым перакладзе У. Жылкi стала невялiкiм беларускiм 
унёскам у спасцiжэнне сутнасцi прыцягальнай моцы аднаго з 
пачынальнiкаў новай украiнскай лiтаратуры.

На перакладчыцкiм (паэтычным i празаiчным) рахунку 
У. Жылкi творы шэрагу замежных аўтараў, сярод якiх важнае 
месца займаюць i ўкраiнскiя пiсьменнiкi: I. Франко, А. Алесь, 
Р. Эпiк. З выхадам нашай публiкацыi ў «Родным слове» век-
тар творчых зацiкаўленняў У. Жылкi папоўнiся яшчэ iменем 
А. Крымскага. 

Дзякуючы актыўным кантактам з украiнскiм студэнцтвам, 
новай генерацыяй пiсьменнiкаў моўная стыхiя братняга на-
рода часта брала ў палон Жылку-паэта. У некаторых з вершаў 
ён анiяк не мог абысцiся без ужывання ўкраiнскiх слоў: «Ты 
варожыш, ты чаруеш, / О чароўная, бы свiт…» («Крыху 
ўзрушаны i рады», 1923); «Ў прыродзе так светлы / Змярканне 
й рассвiт…» («Вершы спадзявання», 1924–1925).

Аўтограф перакладу верша «Зiмою» А. Крымскага выяўлены 
аўтарам гэтых радкоў у асабiстым архiве Л. Краскоўскай у 
Брацiславе (Славакiя). Разам з лiстамi У. Жылкi мiнскага 
перыяду ён належыць да нешматлiкай колькасцi тых дакументаў, 
якiя захавальнiца ў свой час не палiчыла неабходным перадаць 
нi родным паэта, нi даследчыкам яго творчасцi.

Можна меркаваць, што аўтограф перакладу падараваны ёй 
паэтам як нешта накшталт «альбомнага» запiсу, з мэтай «ска-
заць» штосьцi прыемнае сваёй сяброўцы Людмiле i яе мацi, 
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Валянцiне Сямёнаўне, на доўгiя гады разлучаным некалькiмi 
дзяржаўнымi межамi. На такую думку наводзiць ужо сама 
дыялагiчная форма верша – размова дачкi i мацi.

Гэты твор прываблiвы простым, немудрагелiстым гучан-
нем. У яго «iзаляванай», адарванай ад кантэксту i аўтарскiх 
тлумачэнняў прадстаўленасцi на першы погляд не мае нiякай 
нацыянальнай (тэрытарыяльнай) «прывязкi». Можна мерка-
ваць, што не ў апошнюю чаргу з гэтай прычыны ён i прыцягнуў 
увагу У. Жылкi, паколькi даваў магчымасцi для лёгкай 
перасадкi на беларускую паэтычную глебу. Мiж тым, гэты твор 
уваходзiць у канцэптуальна прадуманы першы цыкл зборнiка 
А. Крымскага «Пальмавае голле», якi мае назву «У гарах 
Лiванскiх». У арыгiнале верш гучыць наступным чынам:

– Мамо, голубко! Iшла я горою, –
Снiгу неначе й нема;
Сонце так грiє; квiтки розцвiтають…
Мамо! Минула зима!
– Доню! ти, певне, когось покохала!
В нас-бо i холод, i лють.
Тiльки у тебе вже лiто на серцi,
Там-то i квiти цвiтуць! [10, т. 1, с. 27].

Упершыню твор быў надрукаваны ў часопiсе «Зоря» ў 
1897 г. (№ 17). Верш уяўляе з сябе мастацка-эстэтычны сiнтэз 
прыроднага фону i асабiстых перажыванняў, паяднаных 
нязмушаным дысанансам узбуджанага чалавечага пачуцця i 
знешняга халоднага спакою.

Зварот да творчасцi А. Крымскага, актуалiзаваны публiка-
цыяй невядомага перакладу У. Жылкi, узнаўляе сiлавое поле 
лiтаратуразнаўчага аналiзу, асвятлення гiсторыi беларуска-
ўкраiнскiх культурных сувязей.

Прынцыповае меркаванне аўтара гэтага артыкула: пры пер-
шай публiкацыi матэрыялу не спяшацца з высновамi, з аўтарскай 
маркiроўкай, па магчымасцi не пахiснуць заканамерныя этапы 
ўвядзення твора ў навуковы ўжытак. Таму знаёмства з пера-
кладам У. Жылкi верша А. Крымскага «Зiмою» бачыцца нам 
як вернутая з холаду забыцця цёплая, прыязная ўсмешка ў 
гiсторыi беларуска-ўкраiнскага культурнага дыялогу:
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– Мама – галубка! Iшла я гарою, –
Снегу нiбы i няма;
Сонейка грэе, распукваюць кветкi.
Мама! Мiнула зiма!..
– Пэўна, дачушка, кагосьць пакахала,
Холад бо й сiвер наўкруг,
Толькi ў цябе ужо лецейка ў сэрцы,
Там то i квецiцца луг.

Час вучобы У. Жылкi ў Карлавым унiверсiтэце ў Празе – гэта 
час актыўнага творчага дыялогу, мiжнацыянальных культурных 
кантактаў. Колькасна шматлiкая ўкраiнская эмiграцыя ў 
Чэхаславакii мiжваеннага перыяду была прыцягальнай для бе-
ларускага студэнцтва праз шэраг прычын. Гэта датычылася i 
арганiзацыйнай, фiнансавай дапамогi, ды i кроўная еднасць, 
падабенства гiстарычных шляхоў двух народаў, агульны лёс 
выгнанцаў адыгрывалi тут не апошнюю ролю. Для У. Жылкi 
студэнцкi час стаў, бадай, самым лепшым перыядам у творчасцi.

У дакладзе мы спынiлiся толькi на некаторых аспектах 
украiнска-беларускага культурнага дыялогу ў Чэхаславакii i 
Польшчы мiжваеннага перыяду. У гэтым плане ў беларускiм 
лiтаратуразнаўстве нам даводзiцца iсцi па цалiку, пераадоль-
ваць сiтуацыю доўгага замоўчвання, табуiравання, папросту  
iгнаравання. Мы iмкнемся паказаць перспектыўнасць наву-
ковых росшукаў у розных кiрунках i аспектах бачання: 
генерацыйная пераемнасць у дзейнасцi нацыянальных рухаў, 
культ адраджэнства i сусветных узораў мастацкага пiсьменства, 
плённасць архiўных росшукаў i т. д.
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Iрина Фарiон 
(Київ)

ШЕВЧЕНКIВ КОНЦЕПТ СЛОВО 
 В РЕЦЕПЦIЇ ДМИТРА ДОНЦОВА

…Але вони нiчого з того не схопили.
 Його слова були для них закритi, 
не розумiли сказаного.

 Євангелiє вiд Луки

Кожен в iнших бачить передусiм те, ким є сам. Тому таким 
притягальним для Дмитра Донцова був Тарас Шевченко – iдеа-
лiстичний, мiстичний, одержимий – той, що змагався не лише 
з оспалою малоросiйською спiльнотою, але й iз самим часом. 
«Вiн є завеликий для нас, як i той час, що ми його тепер пережи-
ваємо», – цi слова Донцова про Шевченка стосуються повною 
мiрою i його самого [6, с. 36]. Поряд iз пристрасно глибинною 
«Присвятою» Iвана Франка Шевченковi можна в один шерег 
поставити лише слова Донцова – iнтелектуальнi ножi розуму 
та емоцiйнi опiки почуттiв. Вони – ключ до Шевченкової мiс-
тики та iдеалiзму: 
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«Бундючному чужому протиставив величне й потужне своє.
Вказав охлялим землякам шлях великих нацiй. 
Як метеор, пролетiв вiн над нашою Елладою, не лишаючи наступ-

ника, бо генiї не мають їх. Бо був фанатиком в добу безвiр’я, патети-
ком – в добу буйного iнтелектуалiзму, аскетом – в добу матерiялiзму. 

Пригадав забуту правду, що не рознiжений лiричний гуманiзм є мiри-
лом наших чеснот, а сила духу, вища за дочасне щастя i «благоденствiє». 

Що не безсилим квилiнням, лише «вогнем кривавим, пламенним ме-
чем нарiзана на людських душах» повинна бути наша Правда. 

Хотiв, щоб вогонь його слова [Тут i далi пожирнення наше. – I. Ф.] 
перемiнився в справжнiй вогонь, в якiм спопелiла б не лише срамотня 
дiйснiсть, а й наша розщеплена душа, наше “згниле серце”, яке не ва-
житься пiднятися на зло. <…> 

Був голосом вопiющого в пустинi, був пророком, свiточем, що свiтив 
i горiв, голосом труби архангельської, що будила мертвих з могил…» 
[4, с. 205]. 

Найпевнiшою зброєю i в Шевченка, i в Донцова було Слово,  
що, за апостолом Павлом, «живе й дiяльне, i гострiше вiд уся-
кого двосiчного меча: воно проходить аж до роздiлу душi й духа, 
суглобiв та кiстяного мозку, i розрiзняє чуття та думки сер-
ця… Нема створiння, скритого вiд нього…» (Св. П., Послання  
апостола Павла, с. 273). Поет iменник слово в рiзних граматич-
них формах в українських поетичних творах уживає 118 разiв 
[8, т. 3, с. 1649–1651], увесь словник мови Шевченка мiстить 
178 уживань цiєї лексеми [11, с. 264–266] – це одна з найчас-
тотнiших мовних одиниць опису й пiзнання свiту. Найчастiше 
з iменникiв Шевченко вживає лексему Бог (76), зокрема в гра-
матичних формах – Бога (107), Боже (119) [8, т. 4]. 

Як голка нитку, так нав’язує до себе концепт слово – епiтети – 
узгодженi та неузгодженi означення: слово тихе(є), правди, 
святеє, боже(є), ласкаве(є), великеє, добре, нове, живе, мертве, 
сльози, iстини, химерне, тихо-сумне, тихеньке, тихої любови, 
зле, незле, любови, щире, розумне, веселеє, богобоязливе, дiвоче, 
забуте, благе, кротке, пророче, мудре, ветхеє, древлє, розтлен-
ноє, найкращеє, огненне, лихе [1, с. 38]. Гадаємо, що саме Бiблiя 
як настiльна книга мислителя була джерелом його трактування 
концепту слова i частоти його вживання. Скажiмо, у Євангелiях 
цю лексему використано понад дев’яносто разiв, переважно в 
езотеричному та мiстично-креативному значеннi: слово – Бог, 
слово – Дух, слово – iстина, слово – дiя, слово – вiчнiсть, слово – 
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вiдплата, помста, слово – влада, сила: «Дух – тi слова, що їх я 
вимовив до вас, вони й життя», «Господи, а до кого ж iти нам? Це 
ж у тебе – слова життя вiчного», «Коли ви перебуватимете 
в моїм словi, ви дiйсно будете учнями моїми i спiзнаєте правду, 
i правда визволить вас», «Хто моє слово берегтиме, повiки не по-
бачить смерти», «А хто мене не любить, той i слова мої не бере-
же. I слово, яке ви чуєте, не моє, лише Отця, який послав мене», 
«…слово твоє – iстина» (Св. П., Євангелiє вiд Йоана, с. 122, 
125, 126, 134, 137); «чоловiк житиме не самим хлiбом, а кожним 
словом, що виходить з уст Божих», «Хай буде ваше слово: Так, 
так; Нi, нi, – а що бiльше цього, то вiд лихого», «За кожне пусте 
слово, яке скажуть люди, – дадуть вiдповiдь судного дня за ньо-
го. Бо за словами твоїми будеш виправданий i за словами твої-
ми будеш засуджений» (Св. П., Євангелiє вiд Матея, с. 10, 12, 21); 
«I дивувалися його науцi, бо його слово було повне влади», «Що 
за слово, – що з владою й силою велить нечистим духам, i вони 
виходять!» (Св. П., Євангелiє вiд Луки, с. 79).

Донцов, як нiхто з його попередникiв та наших сучасникiв, 
формалiзує Шевченкове слово як основну субстанцiю творення 
свiту, як iнструмент сягання до душi людської, як матерiяльне 
буття духу, а не як банальну одиницю номiнацiї, комунiкацiї – 
голої прагматики задля порозумiння. Нi! Задля горiння i творен-
ня в Божому Духовi. Нема сенсу доводити енциклопедичнiсть 
знань i вулканiчнiсть почуттiв Донцова. Їхня довершенiсть – у 
вмiннi майстра сягати джерел, не наслiдкiв, а причин. З огляду 
на власну безпомильну заглибленiсть та детермiнiзм у суджен-
нях, вiн сягає Шевченкових джерел розумiння природи слова 
не лише як фiлологiчної одиницi, а i як iнструменту творення 
свiту. Донцовськi мiркування про Шевченкове слово структу-
руємо на три основнi групи: 

мiстичне слово (тому що вiд Бога); 
креативне слово (тому що творить неповторну, нацiональну  

людину i свiт); 
дуалiстичне слово: слово-правда (тому що Бог) – слово-лжа 

(тому що вiд лукавого). 
Мiстичне слово. Мiстика (з грец. mistikos – таємничий) – це 

вiра в надприродне, таємниче, божественне та в здатнiсть люди-
ни вступати в безпосереднє спiлкування з потойбiчним свiтом; 
у переносному значеннi – це щось «загадкове», «незбагненне», 
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але для Шевченка, де панує слово, немає загадковостей, позаяк 
у руках натхненної, одержимої, окриленої вiрою людини воно 
завжди виконує функцiю творення свiту. Бо саме в такому зна-
ченнi його використовував Господь. Про Боже джерело слова 
йдеться у вiдомих класичних рядках: 

Ну що б, здавалося, слова…
Слова та голос – бiльш нiчого.
А серце б’ється-ожива,
Як їх почує!.. Знать, од Бога
I голос той, i тi слова
Iдуть меж люди! 
(«Ну що б, здавалося, слова», 1848 р.).

Як зауважує Донцов, «кожне його слово, а ще бiльше фраза, 
закривали в собi якусь мiстичну формулу, а її вирази не раз до-
слiвно повторяли вирази на ту тему євангелiстiв або мiстикiв» 
[4, с. 75]. Себто Бiблiя для Шевченка – джерело словосмислiв. 
Загальновiдомо, що в Бiблiї порушено низку кардинальних та 
унiверсальних для людства фiлологiчних проблем, зокрема по-
ходження мови, стосунок мови до свiту, її основна функцiя i 
зв’язок мiж мовою та народом. Цi проблеми втiлено через «мо-
гутню творчу силу слова» [9, с. 126]: свiт виник через слово – 
Господь вимовляв слово, i це ставало актом творення. Вiдтак 
постання окремих народiв через вавилонське змiшання мов i 
чудесне говорiння рiзними мовами, дароване Святим Духом 
рiзним апостолам на Святу Трiйцю. Суголосним з Бiблiєю є 
визначний твiр Константина Фiлософа «Проглас» до Єванге-
лiя, де викладено найважливiшi фiлологiчнi iдеї, почерпнутi з 
бiб лiйного джерела: 1) слово, злите з ученням Христа, є най-
бiльшою духовною цiннiстю; 2) слово – могутнiй засiб етично-
го творення; 3) писемнiсть побiльшує силу слова: як неможли-
во пiзнати краси, не бачачи, так i слово не ввiйде в душу без 
книги; 4) важлива зрозумiлiсть слова: слово чужою мовою – як 
мiдний дзвiн; 5) народ без своєї писемности не може бути не-
залежним; 6) слов’яни володiють своїм словом i в цьому запо-
рука їхнього духовного пiднесення. Головний патос цiєї мовної 
концепцiї передусiм у запереченнi обраности якоїсь мови [9, 
с. 126–127, 129]. Усi цi iдеї знайшли свiй вияв у Шевченковому 
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концептi слово i в актуалiзацiї бiльшости iз цих iдей у Донцов-
ському прочитаннi Шевченка крiзь призму концепта слово.

Донцов спостерiг, що «Шевченко особливо переймався 
найбiльш езотеричним євангелiстом св. Iваном, якого емблемою є 
якраз птах-орел, який потужним летом злiтає до неба, до того, 
що “спочатку було” – до Слова, до найвищих вершин тайно-
знавства. Тому у Шевченка таке мiстичне значiння має Сло-
во. Тому бере мото до свого “Сну” i “Послання” зi св. Iоана, тому у 
символiцi поета таку ролю грає вогонь – символ св. Духа, тому 
такi близькi й свiйськi Шевченковi апокалiптичнi образи i грозьби 
автора Апокалiпсиса, як i його мова. Голос Шевченка порiвнювали 
сучасники з громом архангельської сурми, а якраз Iоана i Якова 
прозвали за їх проповiдь – “громовими синами”» [4, с. 20–21]. 

Як вiдомо, Євангелiє вiд Iвана розпочинається з’ясуванням 
причини свiтобуття: «Споконвiку було Слово, i з Богом було Сло-
во, i Слово було – Бог. З Богом було воно споконвiку. Ним постало 
все, i нiщо, що постало, не постало без нього», вiдтак «I Слово 
стало тiлом, i оселилося мiж нами, i ми славу його бачили – сла-
ву Єдинородного вiд Отця, благодаттю та iстиною сповненого» 
(Св. П., Євангелiє вiд Йоана, с. 113), себто Слово втiлилося в 
Iсуса Христа, що зiйшов на землю, аби повiрили в нього i стали 
«синами свiтла». Це i виписав поет у «Неофiтах»:

…А ти
Возстав од гроба, Слово встало,
I слово правди понесли
По всiй невольничiй землi
Твої апостоли святiї 
<…>
I тихим, добрим, кротким словом
Благовiстив їм слово нове,
Любов, i правду i добро,
Добро найкращеє у свiтi,
То братолюбiє.

Як для Шевченка, так i для Донцова екзистенцiйно неприй-
нятними були люди з роздвоєною психiкою, нецiлiснi та 
непослiдовнi, про яких найкраще висловився апостол Якiв: 
«Двоє душнi люди нетвердi в путях своїх», тобто люди з роздво-
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єною думкою, що не знають, де правда, де брехня, нi за ким, нi ку-
дою йти, i з роздвоєною душею – якi не вмiють всiм серцем горiти 
вiрою i поривом до одного, хитаючись мiж добром i злом, мiж 
правим i лiвим, – завше будуть нетвердi в путях своїх…» (Св. П., 
Послання Якова, с. 79). Саме апостоловi Якову належить час-
то вживана в Шевченка мiстична словосполука «слово  правди»: 
«Вiн забажав нас породити словом правди, щоб ми були немов  
первiстками його створiнь» (Св. П., Послання Якова, с. 284).

Особливий контакт у поета з Божою Матiр’ю. Донцов за-
гострює увагу на поетовому проханнi-молитвi до Дiви Марiї 
подати «святеє слово» як «правди голос новий», аби вогненною 
силою цього слова, себто через його природу Святого Духа 
змiнювати українських людей на їхнiй землi – бо це слово, як 
ладан у кадилi, очищує, вiдводить нещастя i, за Авiценною, 
закрiплює єство. Звiдси унiкальна Шевченкова метафора сло-
ва як «божого кадила, кадила iстини». Це метафоричне «Бо-
жеє кадило iстини» Донцов протиставляє «брехливим словам 
лжевчителiв “современних вогнiв”» [4, с. 185], що й сьогоднi 
штучно пiротехнiзують у новiтнiх теорiях про комунiкативно-
прагматичну природу слова та мови: 

Пошли менi святеє слово,
Святої правди голос новий!
I слово розумом святим
I оживи, i просвiти!
<…>
Подай душi убогiй силу,
Щоб огненно заговорила,
Щоб слово пламенем взялось,
Щоб людям серце розтопило,
I на Украйнi понеслось,
I на Українi святилось
Те слово, божеє кадило,
Кадило iстини. Амiнь 
(«Неофiти», 1857 р.).

У поемi «Марiя» сповна здiйснився заклик поета силою вог-
ненного, себто одухотвореного, слова розвiяти людський страх 
та зневiру:
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I ти, великая в женах!
I їх унинiє, i страх
Розвiяла, мов ту полову,
Своїм святим огненним словом! 
(«Марiя», 1859 р.).

Мiстичне Шевченкове звернення до Бога має виразне нацiо-
нальне звучання, висловлене через присвiйний займенник наш 
у поєднаннi з абсолютними синонiмами правда – слово:

Недавно я поза Уралом
Блукав i Господа благав,
Щоб наша правда не пропала,
Щоб наше слово не вмирало;
I виблагав. Господь послав
Тебе нам, кроткого пророка… 
(«Марку Вовчку», 1859 р.).

Не випадково мiстична функцiя слова найповнiше розкри-
та в останнiй перiод творчости у творах бiблiйної тематики – 
«Неофiтах» та «Марiї». Як зауважив Ю. Шевельов, «то були 
роки, повнi бiблiйних видiнь, якi вiщували криваву кару, помсту, 
що мала впасти на грiшникiв та експлуататорiв…: “Вас найде …
всюди правда-мста…”» («Осiї. Глава ХIV») [13, с. 90]. 

Було б дивно, коли б Донцов не нанизав на цю Шевченкову  
«правду-мсту» словеснi iмперативи своїх улюблених мисли-
телiв пiзнього середньовiччя, зокрема Лазаря Барановича з 
його збiркою «Меч духовний», де зазначено: «Сам же iмiй в 
устах своїх меч – воюющую свою Церкву… Сам Христос приiде 
з небес в мир цей з мечем, глаголя: не приiдох воврещи мир, но 
меч» 1. Вторить йому i знаменитий проповiдник Йоаникiй Га-
лятовський (збiрка «Ключ розумiння»), на думку Донцова, 
«ще бiльш мiстичною мовою на ту саму тему»: «Нацiя укра-
їнська живе пiд небесним знаком Скорпiона, а той неласка-
вий i гнiвний скорпiон своїм небесним впливом спонукає народ 
український до вiйни» – на боротьбу духову i оружну проти 
варварiв, крiплячи «серце вiрою, а ум крiпостю» [4, с. 196–
197]. Шевченко, упевнений Донцов, знав, за Макарiєм Вели-
ким, що «де Дух Святий, там, мов тiнь, iдуть гоненiя i брань». 
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I тiльки «святим огненним словом» можна зробити з трупiв 
живих людей, створених на Божу подобу, активних борцiв за 
свободу [4, с. 87].

Мiстичнiсть Шевченкового слова – у сяганнi його божест-
венних джерел, в опертi на бiблiйнi тези як єдино правдиву  
основу людського буття i в усвiдомленнi власної мiсiї. За Дон-
цовим, поетова вiра була непорушна «i ясна кожному, хто, як 
колись, братчики, – бачать над головою поета незримий вогонь, 
що зiйшов на нього згори, полум’яний язик, який колись зiйшов на 
апостолiв, i дав їм силу змiнити обличчя нашого свiту», «пламе-
нем взялось» його слово пророка, “трубним гласом” звiстував вiн 
їм Правду, вiдкриту його вiщому зоровi» [4, с. 81, 23]. Спiлкую-
чись зi Словом-Богом, Дiвою Марiєю, апостолами та пророка-
ми, Шевченко сам своєю одержимою словотворчою дiяльнiстю 
та непохитною бiблiйною вiрою набув статусу нацiонального 
пророка: «Вiн сам мав iнтенсивну вiру у своє призначення про-
рока, що має збудити своїм словом “приспану” Україну. Вiрить, 
що його слова, його дума “огнем-сльозою упаде колись на землю”, 
воскресаючи мертвих душею» [4, с. 185]. Суголоснi з Донцов-
ськими i слова Є. Сверстюка: «Бог послав його з великою мiсiєю 
слова, щоб вiн зiйшов на ту гору з самiсiньких низин. Усе тут 
ясно, усе, як притча» [10, с. 354].

Креативне слово. За Донцовим, Шевченко «вогнем – розпе-
ченим залiзом свого слова – прийшов <…> гоїти рани анемiчної 
сучасности», вiн «…розпанахував гниле серце вогнем свого слова»,  
«проганяв диявола словом» [4, c. 205, 216]. Ця одержима пое-
това  праця лiкаря-учителя-езотерика-пророка мала за основу 
креативне трактування природи слова: а) первиннiсть духо вого 
чинника над матерiяльним: «Слово, натхнуте вiрою в свою силу, 
в примат духового чинника – творить дива, i в життю людини 
i нацiї. Вiн це знав, знав, що Вища сила, яку прикликали  до себе 
євангельськi хворi, сила незрима, духова, – лiкувала фiзичнi не-
дуги i душевнi, творила дива i в царинi фiзичнiй» [4, с. 79];

б) нацiональна окремiшнiсть через слово в протиставленнi 
свiй – чужий: «Прийшов час, те слово ожило, пламенем взя-
лось i запалило оселi займанцiв…», «лукавим їх словам не тре-
ба йняти вiри» – звiдси одна з основних максимiв Шевченка: 
«любови хто не має до рiдної країни, – той серцем дiд, калiка» 
[4, с. 69, 194].
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Шевченкiв примат духового первня над матерiяльним, утi-
леним у словi, сягає древнiх фiлософсько-релiгiйних систем, 
зокрема суджень Гераклiта та Платона. Як спостерiг Донцов, 
«життєва фiлософiя Шевченка – це була фiлософiя Гераклiта 
Ефеського i та, яку знайшов у старiй, головно релiгiйнiй нашiй 
лiтературi. Вiн хотiв, щоб з його слова виросли «мечi обоюд-
нi», i чи не сказав св. Павло, що “слово Божiє” – це меч духовий?.  
«Все йде, все минає», – вчив поет, як i Гераклiт. Мотором жит-
тя, рушiйною його динамiчною силою не є матерiя, вiчно мiнлива 
у своїх виявах i формах, а незримий духовий чинник, «вiчний без 
краю» [4, с. 33]. Iнакше, видиме – тимчасове, незриме – вiчне. 
Не випадково тим Гераклiтовим висловом розпочинаються 
знаменитi «Гайдамаки» поета, iсторiя повстанчого духу яких 
невмируща, про що свiдчить пам’ять-оповiдь самого поета, по-
черпнута зi спогадiв свого дiда й адресована прийдешнiм по-
колiнням як iсторiя, що насправдi не минає, а духотворить.   
Прикладом цього є Холодноярiвське повстання в час москов-
сько- бiльшовицької окупацiї 1917–1921 рокiв. Прикметно, 
що в «Гайдамаках» маємо чи не найяскравiшi мазки про сло-
во не лише як «сльозу» (що може бути ще чистiше i щирiше 
за неї?), але про «розумне ваше слово / Брехнею пiдбите» i про 
«раду лу каву» з її «мертвим словом» як Шевченкову реакцiю на 
рекомен дацiю йому писати росiйською мовою… Так невидимо-
духове  неминуче трансформується в духово-нацiональне, 
якому поет складає найвищу шану в цьому самому творi: «Не 
одцу равсь того слова, / Що мати спiвала…» – родинна iсторiя 
як iсторiя одуховленої нацiї.

Iдеологiю його вулканiчних «Гайдамакiв» блискуче виповiв 
Донцов: «Що лiпше боротьба вiд цвинтарної тишi миру. Що 
лiпше i доцiльнiше вiра вiд сумнiву. Що нема минулого, яке б не 
стало майбутнiм для тих, що хочуть його воскресити. Що 
єдиною вартiсною рiччю на свiтi є творча думка, посилена  вiрою 
(“фантазiя”, як вiн її звав), яка формує життя. Що нема нi не-
можливого, нi можливого, лише бажане, в яке вiриться гарячою,  
безсумнiвною вiрою» [4, с. 205]. Донцов наголошує на Шевчен-
ковiй безмiрнiй вiрi у творчу силу думки. Поет казав: «Мiцно за-
хотiв – наполовину зробив» – i тут вона – сила духового первня 
над матерiяльним [4, с. 151–152]. За Платоном, Слово має силу 
безпосереднього переконання – як Краса, Слава, Насолода  [3, 
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с. 638]. У Шевченка це ще бiльша мiра насолоди: «Слово моє, 
сльози мої, / Раю ти мiй, раю!» («Чигрине, Чигрине», 1844).

Проте найпрямiшим джерелом Шевченкового усвiдомлення 
креативности слова, безсумнiвно, є Бiблiя, зокрема повчання 
Iсуса Христа: «А кожний, хто слухає цi мої слова й не вико-
нує їх, подiбний до необачного чоловiка, який збудував свiй дiм 
на пiску», «…i вiн словом вигнав духiв i зцiлив усiх недужих» 
(Св. П., Євангелiє вiд Матея, с. 15) та розмисли апостола Яко-
ва: «Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, самi себе 
обманюючи. Бо хто лише слухає слово, але його не чинить, той 
подiбний до чоловiка, що розглядає у дзеркалi обличчя, яке має 
вiд природи: ледве поглянув на самого себе, вiдiйшов i зараз же 
забув, який вiн» (Св. П., Послання Якова, с. 284). Найповнiшу 
картину перетворення свiту через Слово-Правду Шевченко 
змальовує у своєму бiблiйно натхненому творi «Iсая. Глава 35». 
Донцов, акцентуючи на креативностi слова, аналiзує цей твiр 
у контекстi панування темних сил над Україною, якi можли-
во усунути лише знову вiдшукавши шлях до Холодного Яру з 
допомогою власного Слова- Правди, а не фальшивих iдолiв та 
пророкiв [4, с. 186]:

Тодi, як, Господи, святая
На землю правда прилетить
Хоч на годиночку спочить,
Незрячi прозрять, а кривиє,
Мов сарна з гаю, помайнуть.
Нiмим отверзуться уста;
Прорветься слово, як вода.
I дебрь-пустиня неполита,
Зцiлющою водою вмита,
Прокинеться; i потечуть
Веселi рiки, а озера
Кругом гаями поростуть,
Веселим птаством оживуть 
(«Iсая. Глава 35», 1859 р.).

Нацiональна окремiшнiсть через слово в протиставленнi 
свiй – чужий – це другий напрям Шевченкового трактування 
креативности слова. Гадаємо, поет iнтуїтивно вiдчував внут-
рiшню форму цiєї лексеми, себто її етимологiю – слово як щось 
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винятково своє: «В своїй хатi своя й правда, / I сила, i воля» i вод-
ночас часте протиставлення слов’янства «нiмецькiй пучинi»:

I брат з братом обнялися
I проговорили
Слово тихої любови
Навiки i вiки!
I потекли в одно море
Слов’янськiї рiки! 
(«Єретик», 1845 р.).

В етимологiї макроетнонiма слов’яни закодовано тисячолiтню 
норму їхнього самоототожнення, а саме тих, що ясно говорять, тоб-
то «свої», «нашi». Тих «своїх» об’єднувала передусiм зрозумiлiсть 
мови, що прочитуємо з етимологiї слов’яни – вiд «слыть, слову/
слыву» у значеннi «чути, слухати, бути зрозумiлим». Звiдси й 
спiльнослов’янський апелятив свобода (слобода) як сукупностi 
своїх, належности до свого роду, що «сягає iдеологiї древнього 
роду». Отже, головна вiсь пiзнання свiдомости древнього часу – 
це дихотомiя «своє» – «чуже» насамперед через слово [12, с. 8, 
90, 175, 177, 210, 226]. Уперше це теоретично виписано, а вiдтак 
перетворено в мiтологему в «Прогласi» Константина Фiлософа: 
слов’яни володiють своїм словом, на вiдмiну вiд нiмцiв – нiмих 
i невiгласiв (без голосу): «... слышите оубо, народи словѣньсти. 
Слышите слово; от Бога бо придє» [9, с. 127].

Шевченко демонструє виняткову нацiональну креативнiсть 
слова, виражаючи її в легкiй i приступнiй метафорi обробiтку 
власної землi та водночас духового поля, яка взорована на 
Iсусовiй притчi про сiяча, де поет є тим «хто слухає i розумiє 
слово, i плiд приносить; i видає один у сто разiв…» (Св. П., 
Євангелiє вiд Матея, с. 22–23):

…Орю
Свiй перелiг – убогу ниву!
Та сiю слово. Добрi жнива
Колись то будуть.
<…>
Чи не дурю себе я знову
Своїм химерним добрим словом?
Дурю! Бо лучче одурить
Себе-таки, себе самого,
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Нiж з ворогом по правдi жить
I всує нарiкать на Бога! 
(«Не нарiкаю я на Бога…», 1860 р.).

Поет виповiдає типову для нього й Донцова категоричну не-
прийнятнiсть вирiшального впливу зовнiшнього свiту, комп-
ромiсiв та фiлософiї меншого зла – ворога не буває меншого чи 
бiльшого, i не ворог провина тобi: «Не тому терплять люди, що 
гноблять їх царi, а тому їх гноблять, що дрiбнiють вони душею» 
[7, с. 525]. Головний третейський суддя в буттєвих шуканнях та 
утвердженнi – це внутрiшньо вiдчуте «своє химерне добре слово». 
А вiдтак особливий, подвiйний наголос на собi самому на сво єму 
виборi, своєму словi («Себе-таки, себе самого…»). В iнших тво-
рах ця iндивiдуальна парадигма буття, пiдлегла лише Господовi 
як Слову, виражена в присвiйних займенниках наш та моя:

Праведная душе! прийми мою мову,
Не мудру, та щиру 
(«На вiчну пам’ять Котляревському», 1838). 

Наша дума, наша пiсня 2

Не вмре, не загине…
От де, люде, наша слава,
Слава України!
Без золота, без каменю,
Без хитрої мови,
А голосна та правдива,
Як Господа слово 
(«До Основ’яненка», 1839 р.).

У цих двох уривках є експресивне означення мови та слова  
як «не мудрих» i «не хитрих». Помилково шукати семантику  
цих лексем у їхньому прямому значеннi. Джерело такої атрибу-
тивности – мiстичнi iдеї з послань апостола Павла про те, що 
«Бог правдомовний, а кожний чоловiк брехливий». Писано бо: 
«Знищу мудрiсть мудрих i розум розумних знiвечу!» (Св. П., По-
слання апостола Павла, с. 192, 208). Знаковим у поета є прик-
метник хитрий. Словник староукраїнської мови ХIV–ХV ст. не 
мiстить цiєї лексеми, хiба її похiдники хитрє, хитрость зi зна-
ченням «лукаво», «лукавство» [ССУМ, ХIV–ХV, т. 2, с. 507], 
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що має також значення «грiшний, нечестивий; бiс, диявол», 
первiсно походячи вiд псл. lokavъ – «вигнутий, кривий; хитрий, 
пiдступний» [ЕСУМ, т. 3, т. 303]. Отже, з огляду на мiстичний 
релiгiйний дискурс Шевченкових творiв та його блискуче знан-
ня Бiблiї, маємо протиставне вживання не хит рого i не мудрого 
слова як божого, а не грiшного: «Нехай нiхто себе не обманює! Як 
комусь iз вас здається, що вiн мудрий у цьому вiцi, хай дурним 
стане, щоб зробитися мудрим; бо мудрiсть цього свiту – глупо-
та в Бога. Написано бо: “Вiн ловить мудрих їхнiми хитрощами”; 
i ще: “Господь знає думки мудрих, що вони марнi”» (Св. П., По-
слання апостола Павла, с. 210). В українськiй лiтературi цi iдеї 
глибоко розвинув у своїй творчостi один з улюблених Донцових 
авторiв пiзнього середньовiччя Iван Вишенський, що постiйно 
апелює до апостола Павла (як свого вчителя) в тiй частинi його 
послань, де мудрiсть свiту цього протиставлено силi Божiй: 
«И слово мое и проповѣдь моя не по препрению человѣческия 
мудрости словесех, но вь явлении духа и силы, бо вѣра ваша не 
в мудрости человѣчествѣй, но в силѣ божий будет» [2, с. 205]. 

Чи не найвищої протиставности своє слово чужому набуває  в 
уривковi з «Гайдамакiв», де виписано екзистенцiйний анта гонiзм 
через займенниково-iменниковий концепт ваше слово та голо-
вне вiстря Шевченкового буття я, себе, моїй, здiйснене «у моїй 
хатинi» – власним, нi вiд кого не залежним мiсцем пiд сонцем:

Спасибi за раду.
Теплий кожух, тiлько шкода –
Не на мене шитий,
А розумне ваше слово
Брехнею пiдбите.
Вибачайте… кричiть собi,
Я слухать не буду,
Та й до себе не покличу.
Ви розумнi люди –
А я дурень, один собi
У моїй хатинi
Заспiваю, заридаю,
Як мала дитина.

А далi – силою цього свого слова – розгортається широ-
ка панорама гайдамацького повстання. Поет радiє, що герой 
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його, одержимий мiстичною любов’ю, правдою та родовою 
пам’яттю,

Не одцуравсь того слова,
Що мати спiвала,
Як малого повивала,
З малим розмовляла;
Не одцуравсь того слова,
Що про Україну
Слiпий старець, сумуючи,
Спiває пiд тином.
Любить її, думу правди,
Козацькую славу,
Любить її.

Подальше розгортання теми загрозливої чужости звучить 
у рядках осуду лжевчителiв («Були лжепророки в народi, i у 
нас будуть лжевчителi. I многi пiдуть за їх пагубною наукою», 
«Стережiться лжепророкiв, що приходять до вас в овечiй одежi, 
а всерединi – вовки хижi» (Євангелiє вiд Матея, с. 14)):

Несли, несли з чужого поля
I в Україну принесли
Великих слов велику силу,
Та й бiльш нiчого 
(«I мертвим, i живим…», 1845 р.).

Шевченкове слово в його головнiй креативно-мiстичнiй 
функцiї чинило глобальний подiл, абсолютно не спiвмiрний 
з реальнiстю: на живих та мертвих у значеннi iдеальних, що 
одержимi Словом-Духом, та матерiяльних, визначених словом 
як номiнацiєю та комунiкацiєю. Це найкраще найгострiшими 
почуттями висловив Григорiй Квiтка-Основ’яненко: «Шевчен-
ко широко обняв Україну з її могилами кривавими, з її страшною 
славою, i з того часу всi у нас подiлилися на живих i мертвих, 
непрозрiлих i на воскреслих…» [4, с. 76].

Дуалiстичне слово: слово-правда (тому що Бог) – слово-
лжа (тому що вiд лукавого). Цей свiт дуалiстичний. У нашому 
випадковi не в сенсi єдности двох першоначал – духу i матерiї, 
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а в сенсi його внутрiшнього роздвоєння. Апостол Якiв промов-
ляє: язиком «ми благословляємо Господа й Отця i ним кленемо 
людей, що створенi на подобу Божу. З тих самих уст виходить 
благословення i прокляття. Не слiд, брати мої, щоб це так було. 
Хiба криниця з одного джерела б’є солодким i гiрким?» (Св. П., 
Послання апостола Якова, с. 286).

Iдеться також про слабкiсть людської природи, що не вмiє 
дiйти згоди сама iз собою i визначити гармонiйної системи 
цiнностей, позаяк «на мiсце “розума святого”» поставлено 
«людський розум». Донцов зауважує, як висмiював поет тих, 
що своїми «“лукавими устами й язиком велеречивим” – “возве-
личили на диво розум наш i наш язик”, та ще й кидали зухвалий 
виклик Творцевi – “тай де той пан, що нам закаже i думать так 
i говорить”? Як глузував з тих лжевчителiв нашого “прогресив-
ного” вiку, якi безумно твердили, що “немає Бога, тiльки я!” – 
тiльки вони i тiльки їх плотський розум! Як пророче ворожив їм 
Шевченко, що хутко скаже той пан своє Слово, а тодi “пониче 
наче стоптана трава” i “думка їх, i їх слова”» [4, с. 77]. 

Про це слово-лжу з притаманним Шевченковi випiканням 
ран iдеться у бiблiйному «Подражанiї 11 псалму». Поет сягає 
первинного джерела (Псалом 11–14), аби донести до загалу 
всю трагедiю слiдування народу за «лукавими» та «медоточи-
вими устами», що, на жаль, завжди актуально: 

2. Спаси, о Господи! Бо побожних дедалi менше,
 бо правда з-помiж людей зникла.
3. Брехню один одному точать,
 базiкають облесливими словами й нещирим серцем.
4. Нехай Господь зацiпить усi уста лестивi,
 язик велеречивий тих, що кажуть:
5. «Нашим язиком ми чудеса проявимо,
 i в нас є губи! Хто пан над нами?».
6. «Задля горя нужденних i зiдхань бiдних
 ось я встану, – каже Господь, –
 я дам спасiння тому, хто його прагне».
7. Слова Господнi – слова щирi,
 випробуване срiбло, очищене вiд 
 землi, сiм раз перелите.
8. Ти сохраниш, Господи, нас;
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 ти збережеш нас вiд цього роду й повiки.
9. Навколо грiшники кружляють,
 коли пiдлота людська виноситься 
(Псалом 11–14, с. 624).

I псалом-джерело, i Шевченкове наслiдування, чи по-цер-
ковнослов’янському – подражанiє, найбiльш антагонiстичний 
твiр у сенсi зудару Божої Правди-Слова i людського слова-лжi з 
безперечною Божою перемогою Слова як сторожi народу. Апос-
тол Якiв людський язик називає «вогнем пекельним» i «свiтом 
неправди»: «Язика ж нiхто з людей не може вгамувати: вiн зло, 
що спокою не знає, наповнений смертельною отрутою» (Св. П., 
Послання апостола Якова, с. 286). Цю «смертельну отруту» i 
Шевченко, i Донцов слушно вбачають у лжепророках, якi люд 
«ловитимуть лестивими словами» – i за ними побiжить збала-
мучена юрба, серед яких i так звана змиршавiла «прогресивна 
“елiта” Заходу, з її полiтичними катедрами, де засiли люди зi 
звихненим мозком, з охлялим серцем, зi спаралiзованою волею», 
а також «агенти московської орди...» [4, с. 197–198]. Кожному 
часовi своє протистояння i сюжетнi перипетiї, одвiч не, однак, 
протиборство мiж словом-правдою i словом-лжею. I тiльки 
контакт з Божою силою, «що зветься молитвою», «убезпечить 
твердiсть душевну». На засланнi Шевченко писав: «…така 
жахлива безнадiйнiсть, що тiльки одна християнська фiлософiя 
спроможна боротися з нею» [5, с. 261].

Поет, використовуючи бiблiйну колiзiю, емоцiйно посилює 
свiй твiр через пекучу метафорику: «... кують кайдани в серцi», 
в’їдливий сарказм «Цiлуються i часу ждуть, / Чи швидко брата 
в домовинi / З гостей на цвинтар понесуть?» iз блискуче пере-
даним торжеством жертовної Божої сили «Ради їх, / Людей за-
кованих моїх / Убогих, нищих». Найвища нота пiднесення знедо-
леного народу через Слово-Правду звучить у життєствердному 
церковнослов’янiзмi «возвеличу» поряд з антонiмом «малих»:

... Возвеличу
Малих отих рабiв нiмих!
Я на сторожi коло їх
Поставлю слово. I пониче,
Неначе стоптана трава,
I думка ваша, i слова.
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Неначе срiбло куте, бите
I семикрати перелите
Огнем в горнилi, – словеса
Твої, о Господи, такiї.
Розкинь же їх, твої святиє
По всiй землi. I чудесам
Твоїм увiрують на свiтi
Твої малi убогi дiти! 
(«Подражанiє 11 псалму», 1859 р.).

Як до iстинного джерела звертається Шевченко до проро-
ка Осiї, що застерiгає вiд молитви земним неправдивим богам, 
себто вiд втрати правдивих буттєвих цiнностей: «Вiзьмiть сло-
ва з собою й повернiться до Господа. Скажiть йому: “Прости 
всю беззаконнiсть! Прийми те, що добре, i ми принесемо плiд 
уст наших. <…> дiла рук наших не називатимемо бiльше наши-
ми богами…”» (Cв. П., Книги пророкiв: Осiї, с. 1030). Поет, як 
стверджує Донцов, «був до глибини душi перейнятий думкою 
про примат духового первня над матерiяльним, певний безмеж-
ної креативної, творчої, ефективної сили натхнутої вiрою дум-
ки, креативної сили слова. “Нове слово”, яке “надхне, накличе, 
нажене” воскресла правда й “мiж люди криком пронесе”, – таке 
слово, – був вiн певний, – “i люд окрадений спасе”» [4, с. 79]:

Скажи їм ось що: «Брешуть боги,
Тi iдоли в чужих чертогах,
Скажи, що правда оживе,
Натхне, накличе, нажене
Не ветхеє, не древлє слово
Розтленноє, а слово нове
Мiж людьми криком пронесе
I люд окрадений спасе
Од ласки царської… 
(«Осiї. Глава ХIV», 1859 р.).

Водночас чи не найвищу девальвацiю слова описано в 
гостро сатиричному творi «Менi здається, я не знаю» (1850), 
де поет висмiює i викриває тих, що «купалися в грiхах», що 
«Рiками сльози розлили, / А кров морями» – i самi неминуче ста-
ли жертвами власного зла:
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Де ж слава ваша?? На словах!
Де власть великая? В склепах,
В склепах, повалених катами,
Такими ж самими, як ви,
Жили ви лютими звiрами,
А в свинi перейшли!..

Натомiсть, як уже зазначено вище, «Правди слово, / Святої 
правди i любови…» втiлює себе через двi зазначенi функцiї – 
мiстичну i креативну. Воно завжди знаходитиме благодатну 
ниву, щоб плодоносити. У «Неофiтах» «слово правди» свого 
сина переймає матiр:

I ти слова його живiї
В живую душу прийняла…
I на торжища, i в чертоги
Живого iстинного бога
Ти слово правди понесла 
(«Неофiти»).

У життi нашої нацiї свiтло цiєї «своєї Правди» «запалив 
Шевченко словом своїм, закликаючи iз многих “званих” немногих 
“зiбраних” на боротьбу зi “слiпими вождями слiпих” i з сучасни-
ми i “грядучими тиранами” України i свiту, за якими – у страш-
ну заповiджену ним годину побiжить збаламучена юрба» [4, 
с. 197–198]. Сама присутнiсть у нашiй культурi людини, що 
в цьому розтерзано-дуалiстичному свiтi за найбезнадiйнiших 
полiтичних обставин i морального змiлiння людини, не вага-
ючись, заякорилась у Божi глибини абсолюту («…в духовiй 
дiяльностi середня дорога веде до нiчого. Волiв рiшучий удар 
обу хом, анiж дерев’яну пилу чеканя» [4, с. 154–155]), є голос-
ним дороговказом. Не всi, що слухають, почують це.

1 «Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я 
принести на землю, а меч» (Євангелiє вiд Матея, с. 18–19).

2 Як зауважив Д. Донцов, вiдомi тепер слова «наша дума, наша пiсня» 
постали на мiсцi Шевченкових «наша слава, слава України», якi «мелко-
поместний пахар П. Кулiш свавiльно – в дусi лiрично-“благонамеренного” 
українофiльства тих часiв – замiнив» [4, с. 199].
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Андрiй Франко 
(Львiв)

IВАН ФРАНКО ЯК РЕКОНСТРУКТОР I РЕСТАВРАТОР 
«ПЛАСТИЧНОЇ КАРТИНИ» «КОБЗАРЯ» 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

26 червня 1906 року президiя («видiл») Наукового товари-
ства iменi Шевченка затвердила ухвалу засiдання його фiло-
логiчної секцiї вiд 21 грудня 1905 року про пiдготовку нового 
видання творiв Кобзаря [31, с. 15]. Здiйснення вiдповiдальної 
справи доручили втiлити в життя I. Франковi. Збiрку творiв 
Т. Шевченка вирiшили опублiкувати у видавничiй серiї «Укра-
їнсько-руська бiблiотека» [21, с. 85]. I. Франко розпочав роботу 
iз загального аналiзу прижиттєвих i посмертних видань творiв 
митця. Ще задовго до 1905 року I. Франко глибоко ознайомив-
ся з редакцiйно-дослiдницькими роботами О. Барвiнського, 
Ф. Вовка [29, с. 58–59], М. Драгоманова, О. Огоновського,  
О. Кониського, Ю. Романчука та iнших дiячiв, що були присвя-
ченi опрацюванню i виданню творчої спадщини Кобзаря. По-
рiвняльний аналiз попереднiх друкованих текстiв i автографiв 
творiв Т. Шевченка I. Франко вирiшив проводити з празьким 
двотомним виданням 1876 року (побачило свiт коштом київ-
ської «Старої громади», упорядники Ф. Вовк i О. Русов) [30, 
с. 60]. Майже одночасно з I. Франком розпочав роботу над ви-
данням «Кобзаря» Т. Шевченка в Петербурзi й В. Доманиць-
кий. Для здiйснення Франкової ретельної редакцiйної працi 
надзвичайно необхiдним було ознайомлення з точною копiєю 
автографiв Т. Шевченка, значна частина яких зберiгалася в 
архiвi колишнього жандармського III-го «Отделения Его Им-
ператорского Величества». З проханням допомогти надати iн-
формацiю про рукописнi першоджерела I. Франко звернувся 
саме до В. Доманицького, який мешкав у Києвi i часто навiду-
вався до Петербурга, де зберiгалося чимало автографiв творiв 
Т. Шевченка [22, с. 580]. Iз середини 1906 року почалася гiдна 
подиву плiдна творча спiвпраця мiж двома вченими.

Узявши за основу текст видання поетичних творiв Т. Шев-
ченка 1902 року за редакцiєю Ю. Романчука, порiвнюючи його 
з автентичними джерелами, В. Доманицький одразу ж став 
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помiчати його недолiки. Вiн погоджувався з негативною 
оцiнкою I. Франка «щодо чистоти тексту видання Романчука»  
та до бору варiантiв [див.: 6, с. 284]. Свої неабиякi творчi знахiд-
ки В. Доманицький вирiшив невдовзi опублiкувати. У другiй 
по ловинi 1906 pоку в часопису «Киевская старина» побачило 
свiт його ґрунтовне дослiдження «Критичний розслiд над текс-
том “Кобзаря”» (кн. 9–12). У замiтцi-рецензiї на працю колеги 
(Записки НТШ. – 1907. – Т. 79. – Кн. 5. – С. 228–230) I. Фран-
ко зазначив, що видавнича комiсiя, у складi якої були Ф. Вовк, 
Я. Забiла, О. Русов та iншi iнiцiатори петербурзького видання 
«Кобзаря» Т. Шевченка, доручивши В. Доманицькому вирi-
шити текстологiчнi проблеми поезiї генiального сина україн-
ського народу, «отворила йому приватнi архiви та музеї i умож-
ливила доконання важного дiла» [27, т. 37, с. 372]. Стосовно 
методологiчних досягнень рецензент зауважив, що публiкатор 
«росiйської версiї» «Кобзаря» Т. Шевченка «ужив найкращого 
методу, обробляючи кожний твiр вiдповiдно до хронологiчної 
канви його написання, передивляючи його видання i нотуючи 
їх вiдмiни i навiть дрiбнi помилки» [27, т. 37, с. 373]. Щоправда, 
I. Франко закидав В. Доманицькому довiр ливе ставлення до 
«зовсiм невiрних iнформацiй, яких достарчив йому д. Роман-
чук», щодо деяких публiкацiй Шевченкових текстiв, зокрема 
поезiй «Чигирин», «Кавказ», «Холодний яр», «Русалка», а та-
кож доброзичливо висловив докiр видавцю в тому, що той «при 
початку “Кобзаря”» звернув недостатню увагу на першодру-
ки, а натомiсть зосередився на не дуже доцiльному розглядi, 
на думку критика, так званого «Чигиринського Кобзаря» [27, 
т. 37, с. 373]. Однак загалом I. Франко визнав, що праця «ви-
ходить бездоганною i заслугує на всяке признання» [27, т. 37, 
с. 373]. В. Доманицький, як iстинний науковець, поставив пе-
ред собою складне пошукове завдання – «по можливостi пере - 
глянути усi автографи, якi тiльки єсть» [див.: 6, с. 284]. Вiн ви-
користав багато невiдомого i маловiдомого рукописного та дру-
кованого матерiалу, зокрема автографи Т. Шевченка та їх копiї, 
що зберiгалися в музеї Чернiгiвського губернського зем ства, 
«Музее древностей и искусств» у Києвi, Румянцевському  музеї 
в Москвi та в приватних осiб. У власника збiрок автен тичних 
творiв Т. Шевченка В. Науменка, «на хуторi на Михайловiй 
горi», В. Доманицький зробив важливi вiдкриття, на якi зовсiм 
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i не сподiвався, про що свiдчить уривок з його листа до I. Фран-
ка: «...всього одна з книжок д. Науменка – то є тi ж знаменитi 
4 книжечки, що про них Т. Шевченко згадує не раз, – “I чет-
верту начинаю книжечку в неволi...”. Цi чотири книжечки 
(пере плетенi в одну) та ще друга, бiльша, розпочата Шевчен-
ком р. 1857, куди вiн переписав мало не всю невольницьку пое-
зiю та потiм позаводив туди усе писане ним за р. 1857–1861 
(крiм “Юродивого”), – оцi рукописи i є основою бiльшої части 
“Кобзаря”, дорогоцiнним скарбом» [див.: 6, с. 285]. Власне, цi 
автентичнi матерiали i були пiдставою для празького видан-
ня 1876 року, упорядники якого, одначе, пройшли повз цiкаву 
хронологiчну деталь. В. Доманицький повiдомляв I. Франка 
про особливостi своєї дослiдницької удачi: «Лазаревський, чи 
хто iнший – у кого захалявна поезiя переховувалася з р. 1850 
i до року 1857, – оддали книжечки спалятуровати, а палятур-
щик поезiї р. 1847 попритулював до р. 1850, i навпаки, – зробив 
просто кашу… Уявiть собi, що цього не зауважив навiть Шев-
ченко. I коли йому вернули його скарб в оправi, то вiн прону-
мерував сторiнки пiдряд, а потiм i вiршi, звiдки переписував 
для видання р. 1860, роблячи ту ж саму помилку, що й усi ми 
досi робили, – щось бiльш як 30 вiршiв (дрiбнiших виключно) 
сам Шевченко поплутав хронологiю, а видавцi “Кобзарiв” ще 
бiльш» [див.: 6, с. 286]. Закiнчуючи листа до I. Франка, В. Дома-
ницький пiдкреслив, що, завдяки знайденим матерiалам, «вся 
поезiя з р. 1847 i до 1861 – як на долонi! Хронологiя – з точнiстю 
до одного року!» [див.: 6, с. 286]. У передмовi до першого тому 
свого видання творiв великого поета I. Франко висловив глибо-
ку пошану i сердечну подяку наполегливiй працi В. Доманиць-
кого, «без якого помочi я не був би мiг доконати успiшно того, 
що доконано в отсьому виданнi» [27, т. 37, с. 566]. Незважаючи 
на своєрiдне творче змагання мiж двома вченими, варто наго-
лосити на взаємному конструктивному дiловому партнерствi в 
iнтересах загальної наукової проблеми. Доцiльно навiть ствер-
джувати, що поступово було налагоджено, вiдшлiфовано певну 
модель наукової спiвпрацi, тобто алгоритм дiй чи процедуру 
послiдовних етапiв опрацювання творчостi Т. Шевченка, по-
чинаючи вiд компаративiстично-джерелознавчого вивчення 
«лiтературно-редакцiйних» особливостей поперед нiх видань, 
пошуку автографiв, пiдготування публiкацiй про «новознайденi 
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поезiї» Кобзаря, написання нових i осмислення iснуючих ґрун-
товних шевченкознавчих дослiджень i закiнчуючи виснажли-
вою, скрупульозною суто текстологiчною, атрибутивною вза-
ємодоповнюючою роботою.

Першим етапом напруженої працi I. Франка над виданням 
«Кобзаря» була пiдготовка текстiв творiв 1837–1844 pокiв – 
вiд балади «Причинна» до вiрша «У недiлю не гуляла». Учений 
у пiдрядкових примiтках подав вiдмiнностi посмертних видань 
вiд прижиттєвих, причому лише варiанти останнiх мали багато 
редакторських нашарувань i препарувань автентичного тексту. 
Нова, ефективнiша, стадiя Франкової редакцiйно-видавничої 
працi почалася «з припливом матерiалiв д. В. Доманицького», 
а саме: опрацьованих аркушiв для петербурзького видання 
«Кобзаря» (1907), який тодi ще не вийшов у свiт. I. Франко 
лише влiтку 1907 pоку одержав вiд колеги примiрник петер-
бурзького видання з варiантами «копiї, що знайшлися мiж па-
перами покiйного Мордовця» [6, с. 289]. На той час першi 
десять аркушiв Франкової збiрки творiв Т. Шевченка, якi 
хронологiчно сягали 1844 pоку, уже вiддрукували, тому вчений 
не змiг використати початковi аркушi видання В. Доманицько-
го. Щоправда, у передмовi до першого тому «Кобзаря», який 
упорядкував I. Франко, вiн подав-таки в «нотцi» зазначенi в 
згаданому виданнi варiанти [27, т. 37, с. 563–565].

Опублiкувавши в Петербурзi «Кобзар», В. Доманиць-
кий 6 червня 1907 року звернувся до «видавничої комiсiї 
фiлологiчної секцiї НТШ увiйти в обмiн матерiалами» [6, 
с. 288–289]. Найбiльше упорядник розраховував на I. Франка, 
котрого поцiновував як видатного науковця-текстолога, фахо-
вого редактора i видавця. У листi до I. Франка В. Доманицький 
писав: «... найбiльш сподiватимуся помочi Вашої, щоб Ви, пере-
глядаючи для критичного видання усякi редакцiї та варiанти, 
виправили усi мої нещасливi одмiни у варiантах. Цього, крiм 
Вас, нiхто не зробить, бо кому охота братися до такої маруд-
ної роботи, як перегляд старих друкiв “Кобзаря” <…> Наше 
нове видання у цiм мiсяцi буде до краю розпродане, лишилося 
тiльки кiлька сот з 10 000» [див.: 6, с. 287].

Методологiю роботи I. Франка над текстологiчними нюан-
сами та науково-джерелознавчим апаратом до них значною 
мiрою розкривають аркушi [5, спр. 1989] вiдредагованого 
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В. Доманицьким петербурзького видання «Кобзаря» Т. Шев-
ченка (1907), якi вчений систематично надсилав на спецiальне 
доопрацювання I. Франковi. Львiвський редактор занотовував 
на полях надiсланих аркушiв свої «зауваги» й коментарi щодо 
варiантiв Шевченкового тексту, а також виправлення i допов-
нення рядкiв i уривкiв, якi не використав В. Доманицький. Цi 
редакцiйнi «втручання», разом iз Франковими кон’єктурними 
правками та «наведеними» контамiнацiями, складали своєрiдну 
в методологiчному аспектi «процедуру» обробки вченим кри-
тично встановленого, звiреного на базi автографiчних першо-
джерел чи копiй з них, Шевченкового тексту поетичних творiв, 
хронологiчно впорядкованих В. Доманицьким. Опрацьованi 
I. Франком аркушi невдовзi стали «оригiналом для складан-
ня» «Кобзаря», виданого вченим 1908 року у Львовi пiд егiдою 
НТШ [3, с. 14]. Власне цi аркушi, листування В. Доманицького 
з I. Франком, та вищезгадана ґрунтовна праця, опублiкована на 
сторiнках «Киевской старины», є важливими джерелами для 
розумiння напруженої роботи львiвського вченого над текстом 
«Кобзаря».

За первiсною ухвалою фiлологiчної секцiї НТШ видання  
планували однотомне. Проте, оскiльки було передбачено неве-
ликий формат книжки, її обсяг сягнув би майже тисячi сторi-
нок. Ось чому I. Франко змушений був роздiлити матерiал на 
два томи – половина видання хронологiчно доходила до арешту 
Т. Шевченка 1847 року та його ув’язнення в Петропавлiвськiй 
цитаделi аж до моменту вислання поета на заслання в орен-
бурзькi степи [22, с. 583]. I. Франко перевершив усi попереднi 
видання, зокрема i петербурзьке 1907 pоку, за кiлькiстю назв i 
повнотою варiантiв, виконавши «надзавдання» – «вироблення 
пластичної картини Шевченкової поетичної творчости» [27, 
т. 37, с. 418–419]. Порiвнюючи свого «Кобзаря» з львiвськими 
виданнями поезiї Т. Шевченка 1867 року (видавця К. Сушке-
вича) i 1902 року (за редакцiєю Ю. Романчука), I. Франко за-
значив, що поезiя «Тарасова нiч» мала «у львiвському виданнi 
1867 року 128 рядкiв, у Романчука – 150, у новiм виданнi – 195; 
“Гайдамаки” у львiвському виданнi – 2141, у Романчука – 2314, 
у новiм виданнi – 2594…» [27, т. 37, с. 419]. Причому кожний 
варiант – це одночасно i поправка, «усунення якогось загаль-
ника на користь пластичнiшого вислову, усунення незручної 
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твердости, хибного або сумнiвного наголосу, прогалини або не-
повноти думки на користь кращого, мелодiйнiшого вислову» 
[27, т. 37, с. 419].

I. Франко перенiс iз примiток до основного тексту так зва-
ну «седнiвську» передмову, яку Т. Шевченко написав 8 березня 
1847 року до невиданої своєї поетичної збiрки («другого “Коб-
заря”»), куди мали ввiйти нiде не опублiкованi на той час бала-
ди «Русалка», «Лiлея», поема «Осика» та низка пiдцензурних 
поезiй з альбому «Три лiта» [2]. Через драматичнi обставини, 
пов’язанi з арештом Т. Шевченка, матерiали планованого «дру-
гого “Кобзаря”» опинилися в архiвi жандармського «Третього 
вiддiлення», звiдки їх видобував В. Доманицький через людей, 
якi мали доступ до рукописних «скарбiв», упорядковуючи та-
ким складним, «не лiнiйним», чином друге видання «Кобзаря» 
(Петербург, 1908). Йому поталанило також знайти рукописний 
збiрник творiв Т. Шевченка з авторськими стилiстичними по-
правками, який пiдготував ще наприкiнцi 1850-х рокiв I. Лаза-
ревський [16, с. 219]. Вiдомостi з архiву «Третього вiддiлення» 
були уривчастi (нотатки Я. Щоголєва) i неповнi (матерiали 
Я. Забiли). Лише Я. Забiла мав безпосереднiй доступ до цього 
рукописного джерела, але вiн, на думку В. Доманицького, «анi 
з Шевченком, анi з українською мовою не близький родич <…> 
на 50 % проґавив (та, звiсно, i не без того, що не зумiв прочита-
ти...)» [див.: 6, с. 299]. I. Франко ввiв до свого видання поеми 
«Слепая» i «Тризна», написанi росiйською мовою, «мiшанi густо 
українiзмами», та дарчий напис Поета на «Кобзарi» 1840 року 
(«На незабудь Штернберґовi»), натомiсть вилучивши з нього 
драму «Назар Стодоля». До речi, другий том творiв Т. Шевчен-
ка за редакцiєю I. Франка вийшов без передмови, на вiдмiну вiд 
першого, i «покажчика», якi вiн планував умiстити ранiше [27, 
т. 37, с. 565]. Учений подав декiлька Шевченкових творiв у двох 
редакцiях, зокрема «Москалеву криницю» [1]. Для наукової 
наочностi та повноти уявлення про творчу лабораторiю Поета 
I. Франко подав чорновi редакцiї разом з остаточними текстами 
поезiй Т. Шевченка, зокрема таких, як «Тарасова нiч», «Неволь-
ник», «Вiдьма», якi у виданнi вченого контамiнованi [22, с. 584].

Франкова редакцiя творiв Т. Шевченка дуже оригiнальна i, 
незважаючи на аркушi, що їх надiслав В. Доманицький, мала 
значнi вiдмiнностi вiд тексту двох видань петербурзького 
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«Кобзаря» 1907 i 1908 pокiв. Обидва талановитi впорядни-
ки взаємно доповнювали один одного. «Головною пiдмогою» 
Франкового видання були фундаментальна студiя «Критич-
ний розслiд над текстом “Кобзаря”» i унiкальний джерелознав-
чий «важель», який полягав у тому, що В. Доманицький вико-
ристав «усi автографи Шевченковi та копiї з них», оперативно 
iнформуючи про їхнi нюанси львiвського упорядника [27, т. 37, 
с. 563]. Редакцiйна праця В. Доманицького над другим видан-
ням «Кобзаря» (Петербург, 1908) базувалася на текстологiчних 
кон’єктурах та контамiнацiях I. Франка, на його найповнiшому, 
на той час, зведеннi варiантiв. Вiдповiдно до класичних вимог 
текстоутворення й палеографiї, з якою тiсно пов’язанi норми 
атрибуцiї i текстологiї, I. Франко намагався внести кон’єктурнi 
правки, тобто реконструювати, реставрувати, де виникала така 
необхiднiсть, оригiнальний автографiчний текст через вiднов-
лення пропущених, скорочених або закреслених Т. Шевченком 
елементiв тексту з урахуванням закономiрностей особ ливостей 
орфографiї, синтаксичних форм, зворотiв, характерних 
мовностилiстичних i структурно-типологiчних нюансiв, згiдно 
з усталеними правилами лiнгвiстики тексту, а також iз загаль-
ними iсторичними i мовними фактами. Контамiнацiї I. Франка 
засновувалися на текстологiчно доцiльному об’єднаннi рiзних 
спискiв чи рiзних редакцiй або варiантiв одного твору з метою 
створення нового «гiпотетичного тексту», водночас i з враху-
ванням iнтенцiй творчої волi остаточних авторських редакцiй.

На думку I. Франка, його «останньою i найтяжчою працею 
як видавця було видання поезiй Тараса Шевченка, при якому 
йшлося про те, щоб реконструювати по можливостi повний i 
повної поетичної вартости текст iз численних варiянтiв, якi на-
йшлися як у досi друкованих виданнях, так i в рукописах са-
мого поета» [27, т. 50, с. 367]. Учений одним з перших, серед 
тогочасних українських текстологiв, спричинився до розробки 
i використання на практицi iстинно наукової методологiї вста-
новлення авторства (атрибуцiї) приписуваних Т. Шевченковi 
творiв [26, с. 107].

Полемiзуючи з М. Драгомановим, I. Франко доводив неав-
тентичнiсть таких вiршiв, як «Гарно твоя кобза грає», «В альбом»  
та «Полуботко». Проаналiзувавши мовностилiстичнi «внут-
рiшнi признаки» вiрша «В альбом», I. Франко в листi до М. Дра-
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гоманова, указуючи на вiдсутнiсть «характерних шев ченкiвських 
зворотiв», зазначив: «...се якась нескладиця, нi розмiру, нi риф-
ми, нi логiки, крiм двох послiднiх стрiчок, не стоїло й печатi» 
[27, т. 49, с. 73]. Учений за допомогою такого способу атрибуцiї 
визначив, що цей твiр псевдо-Шевченковий, однак питання про 
авторство вiрша так i не вирiшено досi. Обґрунтовуючи свiй 
висновок про неавтентичнiсть вiрша «Гарно твоя кобза грає», 
I. Франко незаперечно пiдтвердив застосований ним метод 
«внутрiшньої критики» (аналiтичний спосiб з’ясування ознак 
мовностилiстичної структури твору), покликаючись на мемуар-
не свiдчення О. Афанасьєва-Чужбинського [32, с. 138], що саме 
останнiй написав цього вiрша, та вказуючи на його першодрук в 
українському лiтературному збiрнику «Молодик» (1843 р., час-
тина друга). Тут було опублiковано вище згадану поезiю цього 
автора, щоправда, пiд iншою назвою – «Шевченковi», яка по-
чиналася рядками «Гарно твоя кобза грає...» що i було вiдгуком 
на вихiд у свiт першого видання Шевченкового «Кобзаря» (Пе-
тербург, 1840) [27, т. 49, с. 253]. Щодо питання неавтентичностi 
вiрша «Полуботко», то слушне використання I. Франком вище-
зазначеного методу було документально пiдтверджене «щасли-
вою» знахiдкою В. Доманицького в «паперах» генерала Ф. Су-
льєва в Петербурзi (наприкiнцi 1907 р.) списку шiстнадцяти 
творiв Т. Шевченка з власноручними стилiстичними поправка-
ми поета. У цьому перелiку вiрш «Полуботко» Кобзар викрес-
лив «як не свiй» пое тичний витвiр [16, с. 235–236].

Публiкацiя приписуваного Т. Шевченковi вiрша «До сес т-
ри» з’явилася у виданнi «Кобзаря» 1884 року (Петербург, за 
редакцiєю В. Беренштама). Серед найголовнiших аргументiв 
Кобзаревого авторства були такi рядки цього поетичного тво-
ру: «Нам з тобою, моя сестро, / Не ходити в парi», а також ви-
словлювання з листування Варвари Рєпнiної i Т. Шевченка на 
зразок «...я, я сестра ваша, ваш искреннейший друг <…> говорю 
вам как брату», якi були, здавалося б, ґрунтовними пiдставами, 
на погляд Ф. Камiнського та деяких iнших дослiдникiв, уважати 
цей вiрш Шевченковим [16, с. 236–238]. Незважаючи на вели-
ку вiрогiднiсть цiєї версiї, I. Франко одним з перших висловив 
сумнiв, зауваживши, що твiр «До сестри» «можна пiдо зрiвати 
в неавтентичности» [28]. Це був спочатку лише здогад ученого,  
заснований на поетичних «внутрiшнiх признаках», а саме: на 
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недосконалiй формi, ритмiцi, недоречних тавтологiчних повто-
рах вiрша. На документально неперевiренi неетичнi здогади 
Ф. Камiнського (у його статтi «Єще щепотка на могилу Шев-
ченка», умiщенiй на сторiнках «Киевской старины» в 1885 р.) 
про те, що у Т. Шевченка з княжною В. Рєпнiною була «немая 
любовь», остання вiдповiла в полемiчнiй статтi «К биографии 
поэта Шевченка», публiчно заперечивши висновок дослiдника 
i принагiдно зауваживши, що «стихи “До сестри” вовсе не по-
священы мне и написаны не Шевченком, а одной моей знако-
мой к ее младшей сестре» [15]. М. Стороженко в статтi «Новые 
материалы для биографии Шевченка» (1893 р., березневий но-
мер «Киевской старины») (де на основi невiдомих матерiалiв з 
архiву департаменту полiцiї виявлено, що В. Рєпнiна та її при-
ятелька, одна iз цих сестер, О. Псьол, листувалися iз засланим 
поетом), а також у додатку до цього дослiдження (де Т. Шев-
ченко подав оцiнку вiрша «Свячена вода») та в деяких iнших 
працях [17, с. 13] аргументовано, переконливо довiв, що цей 
вiрш псевдо-Шевченковий. При цьому вiн покликався на авто-
ритетне свiдчення: «Кн[яжна] В. Н. Репнина незадолго до сво-
ей смерти говорила нам, что стихотворение “До сестри”, начи-
нающееся словами: “Не питай ти моїх пiсень”, принадлежит не 
Шевченко, а А. И. Псёл, и только по недоразумению попало в 
собрание стихотворений Шевченко...» [18, с. 324]. Для I. Фран-
ка ставав незаперечним той факт, що Олександра Псьол при-
святила цей невеличкий вiрш своїй сестрi – Глафiрi.

Сучаснi шевченкознавцi М. Сиваченко [16], С. Трофимук [20] 
висловлювали оригiнальнi тлумачення цього факту. I. Франко 
постiйно виступав у галицькiй пресi зi спростуваннями, коли 
цей вiрш друкували в альманаху «Ватра», у женевському видан-
нi (1891), у «Кобзарi» за редакцiєю О. Огоновського (пiд егiдою 
НТШ, 1893 р.). Ю. Романчук у впорядкованих ним «Поезiях» 
Т. Шевченка вагався iз цього приводу. В. Доманицький у петер-
бурзькому виданнi слушно вiдносив цей вiрш до «класу» псевдо- 
Шевченкових, однак авторство поезiї помилково вiдводив 
молодшiй сестрi Олександри – Глафiрi Псьол. Отже, край будь- 
 яким сумнiвам, ваганням, неправомiрним, хибним тлумачен-
ням поклав «Кобзар» Т. Шевченка (1908) за редакцiєю I. Фран-
ка, у якому було застосовано специфiчний метод «внутрiшньої 
критики», доповнений важливими вiдомостями М. Стороженка  
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в його вищезгаданих статтях (особливо, виявленими ним  
архiвними першоджерелами) i мемуарними спогадами В. Рєп-
нiної. Таким чином, I. Франко першим серед галицьких шев-
ченко знавцiв аргументовано заперечив твердження деяких 
дослiдникiв про те, що дана пое зiя належить перу Т. Шевченка,  
закономiрно вiдводячи її авторство О. Псьол. Нинi висновки  
I. Франка i М. Стороженка є загальновизнаними в статтях 
«Шевченкiвського словника» та в авторитетних шевченко-
знавчих працях. В атрибуцiйнiй роботi над приписуваним 
Т. Шевченковi вiршем «Слов’янам», у неавтентичностi якого  
I. Франко нi на мить не сумнiвався, використання методу 
«внутрiшньої критики» (аналiз мовностилiстичної структу-
ри) ученим розширено за допомогою розкриття свiтоглядних 
позицiй Кобзаря. Нацiональнi устремлiння та фiлософське 
свiтосприйняття Т. Шевченка становили особливий полiтичний 
пiдтекст, яким було продиктоване бажання насамперед апо-
логетiв «единой и неделимой России» та «иже с ними» з 
iмперських позицiй штучно затягнути погляди Поета в прокрус-
тове iдеологiчне ложе їхнiх хибних тлумачень та полiтично за-
ангажованих iнтерпретацiй.

У 1897 роцi в часопису «Зоря» (№ 23), єдиному на той час 
друкованому органi НТШ, I. Франко виступив зi статтею «Чи 
справдi Т. Шевченко написав вiрш “Слов’янам”?» у вiдповiдь 
на публiкацiю М. Стороженка «“Славянам”, неизданное стихо-
творение Т. Г. Шевченка» [10, с. 1]. На початку дослiдження 
I. Франко зауважив, що, проаналiзувавши «саму вiршу, для кож-
дого, знакомого з духом Шевченкової поезiї, з його мовою та 
вiршованою технiкою, вiдразу стане ясно, що н i я к и м  с п о с о -
б о м  н е  м о ж н а  с е ї  в i р ш i  в в а ж а т и  т в о р о м  Ш е в ч е н -
к а » [розрядка I. Франка. – А. Ф.] [27, т. 31, с. 25]. У передмовi 
до вищезгаданої статтi професор М. Стороженко повiдомив, 
що знайшов цього вiрша, вивчаючи справу членiв Кирило-
Мефодiївського товариства [11], яка зберiгалася в архiвi департа-
менту полiцiї в Петербурзi (колишнього «Третього вiддiлення»), 
зазначаючи при цьому, що ця поезiя трапилася йому «мiж папе-
рами Костомарова» [27, т. 31, с. 25]. Дослiдник чомусь про йшов 
повз цей аргумент. Вiн зауважив, що вiрш «Слов’янам» був 
«отражением взглядов киевского кружка панславистов, во главе  
которого стояли Гулак и Костомаров» [10, с. 2]. Публiкуючи в 
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статтi вiрш «Слов’янам», акцентуючи увагу читача на рядках, 
упереджено «вирваних» з його контексту, де йшлося про те, що 
«орел двоглавий» своїми «шпонами» вирвав слов’ян iз неволi, 
М. Стороженко, очевидно, переслiдував мету вкласти в уста 
генiального українського поета постулат про федеративнi за-
сади майбутньої слов’янської держави [16, с. 254]. Однак, судя-
чи хоча б з таких антицарських творiв Т. Шевченка, як «Сон», 
«Кавказ», «I мертвим, i живим...», можна стверджувати, що при-
писування поету панславiстичних iдей не має пiд собою трив-
кого ґрунту. Т. Шевченко не був державником-слов’янофiлом, 
не впадав у расовi, конфесiйнi та мiстичнi крайнощi. Щоправда, 
тут варто розрiзняти два рiзновиди одного явища: панславiзм 
централiстський i федералiстський. Поряд з iншими «братчи-
ками», Т. Шевченко 1846 року мав у зародковому, «розмито-
му» виглядi короткотривалi iлюзiї федералiстського об’єднання 
слов’ян, за умови врахування потреб усiх його «окремих нацiо-
нальних рас» iз метою захисту їхнiх спiльних iнтересiв, водночас 
iз демократизацiєю суспiльства, скасуванням крiпацтва, поши-
ренням освiти тощо. Але незабаром Поет жорстоко поплатився 
за цi дещо iдеалiстичнi, чiтко не визначенi, «невиннi» думки. 
Для I. Франка абсолютно очевидною була неавтентичнiсть да-
ного вiрша, однак для пов ного розумiння бракувало точного 
встановлення авторства поезiї. I тут учений застосував метод 
iдейно-текстових паралелей, тобто порiвняння атрибутованого 
твору з автентичними творами гаданого автора. Звичайно, вибiр 
I. Франка одразу ж упав на творчу особистiсть М. Костомаро-
ва. Учений звернувся до його поетичних творiв, якi мiстилися 
в «Збiрнику творiв Iєремiї Галки» (О., 1875), про що повiдомив 
iнший дослiдник- шевченкознавець – Г. Коваленко [12]. I. Фран-
ко зiставив вiрш «Слов’янам» з вiршем «На доб ранiч» М. Кос-
томарова. Промовистi коментарi I. Франка щодо вiдповiдних 
текстових паралелей дозволили йому рiшуче заявити, що «спiль-
нiсть так значного числа рядкiв у обох вiршах аж надто доказує, 
що а в т о р о м  в i р ш i  “ С л о в ’ я н а м ”  б у в  н е  Ш е в ч е н  к о , 
а  К о с т о м а р о в » [розрядка I. Франка. – А. Ф.] [27, т. 31, с. 27]. 
Вiрш «На добранiч», iмовiрно, був пiзнiшою переробкою поезiї 
«Слов’янам».

I. Франко, разом з деякими iншими видавцями творiв Т. Шев-
ченка, намагався творчо, з науковим обґрунтуванням пiдiйти 
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до цiкавої атрибуцiйної проблеми, пов’язаної з вiдмежу ванням 
поезiй Т. Шевченка, написаних на народнопiсеннiй основi, вiд 
властиво фольклорних записiв народних пiсень [16, с. 265]. 
Тут доцiльно нагадати про неабияку обiзнанiсть ученого iз цим 
складним питанням, адже з 1907 року на сторiнках «Запи сок 
НТШ» публiкували його ґрунтовне дослiдження «Студiї над 
українськими народними пiснями». В. Доманицький слушно за-
значив в упорядкованому ним петербурзькому виданнi «Кобза-
ря» 1907 року: «Серед рукописiв Шевченка часом трап ляються 
переписанi його рукою не його вiршi» [33, с. VIII («От редакто-
ра»), с. 635 («Примiтки»)]. Вiн поiнформував I. Франка про те, 
що Я. Забiла повiдомив про знайденi ним в архiвi департаменту 
полiцiї два альбоми Поета з малюнками та записами народних 
пiсень, де серед пiвтора десятка Шевченкових записiв була i 
пiсня «Ой у саду, саду» [9] (перший альбом, 1846–1850 рр.). 
Т. Шевченко зробив два записи цiєї пiснi – у своєму альбомi 
та в записнiй книжцi Ф. Лазаревського. Про цi несподiванi 
знахiдки повiдомляли ще 1888 року М. Стороженко [17, с. 13] i 
1893 року П. Даценко [7, с. 260]. Тодi застереження дослiдникiв 
про псевдо-Шевченкове авторство вiрша «Ой у саду, саду» не 
виявилися поважним аргументом нi для О. Огоновського, який 
помiстив його у своєму виданнi без жодних коментарiв, нi для 
Ю. Романчука, котрий доволi своєрiдно трактував «внутрiшнi 
признаки» цього народнопоетичного твору: «...анi форма, анi 
змiст не дає достаточних поводiв до заперечення його автор-
ства <…> тоном своїм i формою  вiн подiбний до многих инших 
поезiй Шевченка з 1848 р.» [19, с. 494].

I. Франко, хоча ґрунтувався на доказах В. Доманицького, який 
вилучив пiсню зi свого видання, учинив дещо iнакше. У примiтцi 
до другого тому «Кобзаря» вчений застосував новий на той час 
видавничий хiд: з метою вперше ввести до видань творiв Т. Шев-
ченка Поетовi записи народних пiсень I. Франко повiдомляв, 
що 1907 року було виявлено Кобзаревi «вiдтворення» народних 
пiсень, а для зразка подав три пiснi – «Ой у саду, саду», «Ой на 
горi по тiм боцi», «Хоть годиноньку посидимо вкупочцi з то-
бою» [36, т. 2, с. 244–246]. Зважаючи на вищезгаданi публiкацiї 
М. Стороженка i Я. Забiли, у яких поданi тексти пiснi мали певнi 
вiдмiни, I. Франко вмiстив у своєму виданнi контамiнований 
текст пiснi «Ой у саду, саду» з власною кон’єктурною правкою.
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Сучаснi дослiдники-шевченкознавцi на основi порiвняння 
першого Поетового запису пiснi з другим її Шевченковим  
«варiянтом вiдтворення» текстологiчно пiдтвердили методо-
логiчно обґрунтованi висновки I. Франка. I хоча Т. Шевченко 
трохи пiдшлiфував текст пiснi, це не могло змiнити її народно-
поетичної основи, i ця пiсня, таким чином, не мала нiякого сто-
сунку до Шевченкових оригiнальних творiнь [16, с. 270]. Отже, 
I. Франко, який не мав, на жаль, прямого доступу до бiльшостi 
автографiв Т. Шевченка (через посередництво В. Доманицького 
вiн ознайомлювався з вiдомостями щодо документiв, виявлених 
у жандармських сховищах), творчо використав порiвняльно-
текстологiчний метод, аналiзуючи текстовi вiдмiни цiєї пiснi в 
частковiй її публiкацiї, здiйсненiй Я. Забiлою, та в повнiших її 
передруках П. Даценка i М. Стороженка. Щоправда, треба ви-
знати, що у складнiй атрибуцiйнiй роботi не обходилося й без 
помилок. Довiрившись повiдомленням В. Доманицького, який 
уважав вiрш «Та головонька моя бiдна» оригiнальним Шев-
ченковим твором, «переспiвом народної пiснi» [8], I. Франко 
в спецiальнiй нотатцi, увiвши вiрш до основного тексту свого  
видання, зазначив, що даремно редактори в попереднi видання  
поезiї Т. Шевченка не включали цього твору [36, т. 2, с. 341]. Вiршi 
«Мiй боже милий, знову лихо!», «Нe журюсь я, а не спить ся» по-
милково вилученi I. Франком у редагованому ним дво томному 
«Кобзарi» (1908) навiть iз числа «дубiальних», тобто «непевних 
щодо авторства» [34, с. 633], чи, за висловом авто ра ґрунтовної 
монографiї про основи текстологiї С. Рейсера,  «свого роду резер-
вуару, iз якого поповнюється основний корпус тво рiв письмен-
ника» [14, с. 106], вiн усунув лише через нiбито логiчнi (тiльки 
на перший погляд) причини вiдсутностi вище зазначених творiв 
в автографiчних збiрниках Т. Шевченка пiд умовними назвами 
«Мала книжка» i «Бiльша книжка» та нез’ясованого до кiнця по-
ходження цих вiршiв. I хоча В. Доманицький на завершальнiй 
стадiї впорядкування свого видання все ж, за висловом В. Боро-
дiна, «навiв фрагмент у примiтках» [4], I. Франко ж принципово 
дотримувався свого погляду. У сучасних  академiчних виданнях 
творiв Т. Шевченка запроваджено роздiли «Записи народної 
творчостi», «Dubia», «Iншi редакцiї i варiанти».

Незважаючи на цi незначнi прорахунки, I. Франка слiд 
повно правно визнати зачинателем наукової атрибуцiйної 
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роботи  в українському лiтературознавствi. I. Франко-тексто-
лог блискуче виявив себе як сумлiнний атрибутор, коментатор 
пое тичних творiв Т. Шевченка. Аналiзуючи вищезгаданi ви-
дання О. Огоновського та Ю. Романчука, учений зауважив, що 
вони «порядкують Шевченковi твори нерацiонально» [27, т. 37, 
с. 562], тобто групують їх за довiльними жанровими гнiздами, 
без хронологiчної послiдовностi. I. Франко ж протиставив 
цим методам науково обґрунтований iсторично доцiльнiший 
жанрово-хронологiчний принцип упорядкування. Вiн успiшно 
впорався зi складним завданням, яке поставив перед собою, – 
сумлiнно опрацювати всi попереднi тексти «Кобзаря», додаючи 
до них критично «вивiренi» власнi коментарi, якi були поданi 
в «Примiтках». Коментуючи текстологiчнi особливостi «Коб-
заря», I. Франко намагався точно встановити першоджерела 
текстiв, указуючи при цьому чи це рукопис, чи копiя. Учений та-
кож багато уваги придiлив мовно-правописному оформленню 
шевченкiвських текстiв, намагаючись якомога стараннiше ви-
правити пунктуацiю i правопис [13, с. 111]. Так, у листi до В. До-
маницького вiд 17 липня 1906 року I. Франко зазначив: «Моє 
видання буде скрiзь акцентоване, з упрощеною i консек вентно 
переведеною iнтерпункцiєю, i тут я також за короткий  час, що 
займався сим дiлом, здужав виправити масу дурниць,  допуще-
них попереднiми редакцiями» [27, т. 50, с. 290]. Львiвський ви-
давець намагався реставрувати первiсний Шевчен ковий текст, 
застосовуючи новiтнi теоретико-методологiчнi прийоми, зок-
рема, спосiб доцiльної естетично-змiстово-iнтерпретацiйної 
екстраполяцiї на «герменевтичну тканину» препарованого 
попереднiми впорядниками Авторського поетичного «слово-
твору», що логiчно узгоджувалося б з рукописним першо-
джерелом, з Шевченковим оригiналом.

I. Франко доклав чимало зусиль в дослiдницькiй площинi 
розв’язання проблеми вiдновлення автентичного тексту поеми 
«Мар’яна-черниця». Отримавши новi вiдомостi вiд В. Дома-
ницького, текстолог унiс суттєвi корективи до пуб лiкацiї цього 
твору в упорядкованому ним львiвському виданнi 1908 року 
[13, с. 111]. У журналi «Основа» (1861. – № 9) П. Кулiш, одразу 
по смертi Т. Шевченка, надрукував «оброблений» публiкатором 
текст поеми «Map’янa-черниця» за першим чорновим автогра-
фом, який (пiзнiше загублений) потрапив до нього «у формi 
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першого брульйона, писаного олiвцем, з люками та помазка-
ми» [27, т. 37, с. 421]. На думку П. Кулiша, первiсний Шев-
ченковий текст вимагав доопрацювання, i тому вiн помiстив 
його в примiтках, натомiсть подаючи як основний власноруч 
стилiзований текст. У примiтцi до цiєї поеми, зазначенiй у пер-
шому томi львiвського видання 1908 року, I. Франко зауважив: 
«Встановляю оцi рядки з Шевченкового автографа, виписанi 
Кулiшем та забракованi ним у нотку (“Основа”, 1861, вере-
сень, с. 3) i кладу в нотцi Кулiшеву перерiбку, далеко слабшу 
i бiльше шаблонову. Кулiшу здавалося, що в тих рядках “нару-
шена мера”, а се тiльки вiн не мiг вiдчути троха змiненого, але 
надзвичайно мелодiйного розмiру тих 12-ти рядкiв» [36, т. 1, 
с. 74]. Отже, I. Франко зробив дiаметрально протилежне спосо-
бу, який здiйснив П. Кулiш [3, с. 15]. В українськiй текстологiї 
метод адекватної наукової реконструкцiї чорнової редакцiї за-
початкував саме I. Франко [26, с. 115].

Безнастанно шлiфуючи свої твори, Т. Шевченко залишив 
нащадкам раннi та пiзнi редакцiї багатьох поезiй, якi вiн, за ви-
словом I. Франка, «вигладжував не згiрше самого Пушкiна» [27, 
т. 37, с. 372]. Поряд з остаточними текстами поезiй, зокрема та-
кими, як «Тарасова нiч», «Невольник», «Вiдьма», що у виданнi 
вченого контамiнованi [23, с. 49], I. Франко подавав для наукової 
наочностi та повноти уявлення про творчу лабораторiю, креатив-
ний «полiгон» поета чорновi редакцiї. Дослiдник увiв до основ-
ного тексту i уривки, власноруч закресленi Т. Шевченком на 
раннiй стадiї опрацювання своїх творiв, зокрема таких, як «Юро-
дивий» [3, с. 16; 35, с. 230, 402, 536] i «Марiя». На думку тексто-
лога В. Бородiна, це було порушенням творчої волi автора, тому 
такий методологiчний аспект упорядкування усунутий у новому 
академiчному виданнi творiв Кобзаря (упродовж тривалого часу 
здiйснюється проект масштабного фундаментального видання 
дванадцяти томiв Т. Шевченка на новiтнiй науково-джерельнiй 
основi), а фрагменти, закресленi поетом, закономiрно, на його 
погляд, умiщено в роздiлi «Iншi редакцiї та варiанти» [3, с. 16]. 
(Хоча в попереднiх зiбраннях творiв пое та враховували позицiю 
I. Франка в цьому питаннi.) Отже, цю грань проблеми не мож-
на розглядати однозначно. Звичайно, iз суто технологiчної 
сторони або з позицiї зручностi впорядкування В. Бородiн мав 
рацiю, але з погляду наочного одночасного порiвняння рiзних  
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фрагментарних чи цiлiсних варiантiв тексту одного твору Фран-
кова позицiя давала можливiсть i масовому читачевi, i початко-
вому дослiднику «докладно заглядати в робiтню його [Т. Шев-
ченка. – А. Ф.] духу, слiдити могутнi хвилi його творчої сили...» 
[27, т. 37, с. 373]. I. Франко визнавав в одному з автобiографiчних 
листiв (до редактора видавництва «Herders Konversation 
Lexicon» вiд 18 сiчня 1909 р.) той факт, що наполег лива праця 
над виданням двотомного «Кобзаря» Т. Шевченка «коштува-
ла менi дуже багато труду, бо кожний аркуш вимагав п’ять або 
шiсть корект, також через загальне переведення наголосу слiв» 
[27, т. 50, с. 367]. До того ж упорядник не здiйснив хоча б одним 
словом «насилля» над текстом [24, с. 50] шляхом його довiльного 
препарування, суб’єктивного переiнакшення чи навiть нiчим не 
вмотивованого волюнтаристського спотворення.

Отже, завдяки доцiльному застосуванню iнструментарiю но-
вiтньої методологiї опрацювання та впорядкування поетичних 
творiв Т. Шевченка Франкова редакцiя «Кобзаря», оприлюднена 
коштом НТШ 1908 року в серiї «Українсько-руська бiблiотека», 
стала однiєю з найкращих тогочасних наукових публiкацiй 
творчої спадщини генiального українського поета [25, с. 125]. 
Франкове двотомове видання «Кобзаря», поряд з петербурзь-
ким виданням 1908 року за редакцiєю В. Доманицького, заклало 
основи пiзнiших дослiджень особливостей поезiї Т. Шевченка i 
«витиснуло з обiгу всi дотеперiшнi видання» [27, т. 37, с. 418]. 
Це було найповнiше на той час критичне видання поетичних 
творiв великого українського Митця. Як зазначив I. Франко в 
статтi «Нове видання Шевченка», унiкальнi, шедевральнi пое-
зiї провiсника української нацiї були скрупульозно «провiренi з 
перводруками i автографами i обставленi цiлим апаратом науко-
вої критики, якої домагається наш час» [27, т. 37, с. 418].
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Тетяна Чужа 
(Київ)

ШЕВЧЕНКОЗНАВЧА ПРОБЛЕМАТИКА 
В ДОСЛIДЖЕННЯХ ПОЛЬСЬКОГО 

ЛIТЕРАТУРОЗНАВЦЯ ЮЗЕФА ТРЕТЯКА

Юзеф Третяк (1841–1923) – професор Ягеллонського 
унiверситету – керував кафедрою української мови i лiтератури 
впродовж 1894–1911 рокiв. Учений належав до кракiвської 
школи українiстики i славiстики, модерний етап розвитку якої 
розпочався саме наприкiнцi ХIХ – на початку ХХ ст. Її на той 
час репрезентували також такi лiтературознавцi, як Людвiк 
Яновський, Тадеуш Станiслав Грабовський, Марiан Здзехов-
ський, Богдан Лепкий. Ю. Третяк походив iз родини волин-
ської полонiзованої шляхти. Його життєвий шлях пролягав 
через навчання в гiмназiї в Рiвному, Київському унiверситетi 
Св. Володимира, участь у сiчневому повстаннi 1863 року, потiм 
емiграцiю i студiї в Цюрiху та Парижi.

Крiм ґрунтовного вивчення творчостi польських письмен-
никiв (Адама Мiцкевича, Юлiуша Словацького, Iгнацiя Кра-
сiцького), учений звертав особливу увагу на українськi кон-
тексти польської лiтератури, зокрема, у творчостi Юзефа 
Богдана Залеського, Северина Гощинського, Петра Скарги, 
а також написав енциклопедичну статтю про iсторiю «Дав-
ньої руської поезiї». Проблематика його робiт та використаний 
методологiчний апарат є цiкавою сторiнкою в iсторiї польської 
українiстики i вимагають поглибленого розгляду.

Ю. Третяк спирався насамперед на методологiю бiографiзму 
та психологiзму, якi дозволяли йому аналiзувати зв’язок психо-
логiчних рис i життєвих обставин митця з його творчiстю. Зда-
ється, есенцiйне вираження предмета своїх дослiджень вiн 
сформулював у пiдзаголовку до монографiї про Ю. Словацько-
го «Iсторiя духу поета i його вiдображення в поезiї». Щоразу 
вчений шукав вiдповiдi на питання, якi риси iндивiдуальностi 
та духовнi переживання знайшли вираження в конкретному ху-
дожньому творi, а йдучи ще далi, намагався простежити вплив 
бiографiчних фактiв на формування художньої позицiї митця. 
У творчостi кожного письменника хотiв вiднайти вiдоб раження 
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найзнаменнiшої психологiчної риси, яка детермiнувала весь 
його доробок. Таку особливiсть Ю. Третяк шукав i в творчостi 
Т. Шевченка.

В окремiй статтi, написанiй з нагоди 50-х роковин смертi Ве-
ликого Кобзаря, Третяк пiдкреслив непересiчну роль творчостi 
Шевченка для розвитку української лiтератури, мови та фор-
мування нацiї: «З’явився поет, якому з цiєї мови судилося 
створи ти знаряддя вже не чисто народної, а високої народної 
поезiї, якого поезiя мала стати виразником усiєї молодої україн-
ської iнтелiгенцiї, – з’явився Шевченко» [12, c. 1]. Але при цьо-
му Третяк за кожної нагоди протестував проти включення до 
українського нацiонального пантеону учасникiв Колiївщини. 
На його думку, неприпустиме пiднесення «уманської рiзанини 
з її свяченими ножами, запеклiстю люду, який вбиває, незалеж-
но вiд статi й вiку, до рiвня святого патрiотичного запалу, Гонта 
i Залiзняк виступають як герої свободи, а барськi конфедерати 
як палiї i розбiйники» [9, c. 323]. У всьому цьому вiн звину-
ватив шкiдливий вплив на iдейне спрямування поеми «Iсторiї 
Русiв», значення якої для iсторiософiї «Гайдамакiв» незапереч-
не: Шевченко сам посилався на Кониського в «Приписах» до 
рядкiв про розправи з Остряницею i Наливайком.

В iншому своєму дослiдженнi (рецензiї на «Iсторiю русь-
кої лiтератури Омеляна Огоновського» (1889)) польський 
критик звертається до улюбленої методологiї психологiчного 
бiографiзму, пояснюючи витоки iсторичних поглядiв Кобзаря: 
«Яким чином поет, який мав стiльки проблискiв шляхетного 
натхнення, мiг написати таку поему? Iсторiя життя докладно 
це пояснює. Столiтнiй дiд поета ще зазнав гайдамацького жит-
тя, i малому, але вразливому внуковi розказував про рiзанину, 
природно, з позицiї гайдамака, як про героїчний вчинок. <…> 
Тож, коли поет вiдчув у собi поетичний талант i вiдшукав в уявi 
до своїх послуг збережену живу традицiю, вiн вилив її на папiр 
точно такою, як почув вiд старого дiда-гайдамаки» [9, c. 323].

Осмислення творчостi Т. Шевченка в працях Ю. Третя-
ка незмiнно вiдбувалося крiзь призму польської лiтератури 
та iсторiї, з частковим зверненням до росiйського контексту, 
а теоретичною основою академiчного польського шевченко- 
знавства кiнця ХIХ ст., яке вiн репрезентував, слугувала 
компаративiстика i бiографiзм, психогенетика i моралiстика, 
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якi вже невдовзi  втрачали свою актуальнiсть для науки як 
iнструменти лiтературознавчого дослiдження. Вiн наполягав  на 
необхiдностi застосування такого самого пiдходу й до спад щини 
Кобзаря, але, вочевидь, очiкував виконання цiєї робо ти вiд укра-
їнських колег: «Шевченко ще не дочекався до сi монографiї, яка 
б вiдповiдала позицiї, яку вiн займає в українськiй лiтературi. 
<…> Про критичне опрацювання бiогра фiчного матерiалу, який 
уже тривалий час накопичується  в рiзних перiодичних часопи-
сах, найбiльше у “Київськiй старовинi”, нiхто, мабуть, не думав, 
як i про справжню критичну оцiнку творiв поета» [11, c. 675].

Якщо Ю. Третяку при вивченнi творчостi Т. Шевченка не вда-
лося застосувати бiографiчну методу такою ж мiрою як, скажiмо, 
у працях про А. Мiцкевича, Ю. Словацького чи Ю.-Б. Залесь-
кого, то шевченкознавчi працi компаративiстичного спря-
мування мали чималий розголос, наприклад, опублiкована 
в 1892 роцi в Краковi українською мовою стаття «Про вплив 
Мiцкевича на поезiю Шевченка». Третяк i до цього, i пiсля не 
раз звертався до вивчення творчостi Мiцкевича в компара-
тивному аспектi, зокрема, у таких роботах: «Мiцкевич i Трем-
бецький» (1886), «Слiди впливу Мiцкевича в Поезiї Пушкiна» 
(1889), «Мiцкевич i Пушкiн як байронiсти» (1899). Однак слiд 
зазначити, що тогочасна позитивiстська компаративiстика 
здебiльшого зводилася до дослiдження впливiв i залежнос-
тей, «колекцiонування фактiв, пояснення генетичного типу, 
вiдкривання (зазвичай позiрних) психологiчно-природничих 
унiверсалiй» [4, c. 527]. Третяк шукає докази контактiв мiж пое - 
тами (епiстолярнi, мемуарнi свiдчення знайомства Шевчен-
ка з окремими текстами Мiцкевича чи Залеського), будь-
якi ремiнiсценцiї та аналогiї на сюжетному рiвнi, подiбнiсть 
мотивiв, стилiстичних засобiв, жанрової специфiки, настроєвої 
тональностi, а також найважливiше – iдейного спрямування. 
Учений знаходить приклади прямого й опосередкованого впли-
ву, скажiмо, через промiжну ланку ще одного лiтературного 
твору, як у випадку з «Рибкою» А. Мiцкевича, «Русалкою» 
О. Пушкiна та «Русалкою» Т. Шевченка.

У своїй найважливiшiй шевченкознавчiй працi Ю. Третяк 
одним iз перших у польському лiтературознавствi заговорив 
про впливи польського «пророка» на творчiсть Т. Шевчен-
ка. Серед його попередникiв у цьому компаративiстичному 
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зiставленнi був Марiан Здзеховський. У своїй роботi «Месiа-
нiсти i слов’янофiли» (1888) вiн з’ясовував розвиток месiа-
нiстських iдей та прояви нацiонального характеру у творчостi 
провiдних слов’янських письменникiв iз використанням 
методо логiї Iполiта Тена i Георга Брандеса. М. Здзеховський у 
цьому контекстi протиставляв Т. Шевченка всiм трьом поль-
ським «пророкам» – З. Красiнському, Ю. Словацькому та 
А. Мiц кевичу, уважаючи витворенi ними фiлософсько-релiгiй-
нi системи глибшими, сповненими палкiших почуттiв, нiж у 
Шев ченка: «Месiанiзм Мiцкевича, Словацького i Красiнського 
спов нений оживчої вiри у близький час вiдродження; вiру цю 
ми знайдемо i в творах Шевченка, але це вiра у дещо дуже i дуже 
вiддалене, вiра, яка гине у хвилях думок i почуттiв, спов нених 
розпачливого смутку. Месiанiзм «Неофiтiв», який є апофео-
зом пасивного страждання, ми назвемо песимiстичним месiа-
нiзмом; це найхворобливiший рiзновид месiанiзму» [13, c. 291]. 
Послiдовник i критик Юзефа Третяка Олександр Колесса, та-
кож розглядаючи цю тему, найбiльш мiстичним твором Т. Шев-
ченка називав «Великий льох» за присутню там вiру у вирiшення 
«важних нацiонально-полiтичних питань способом надприрод-
ним» [5, c. 94], але на основi не християнської релiгiї, а на основi 
народних апокрифiчних вiрувань у вiдродження України.

Сам Ю. Третяк, з’ясовуючи вплив А. Мiцкевича на Т. Шев-
ченка, виходив iз напрацювань українського лiтературознавства: 
робiт I. Франка («Адам Мiцкевич в русинськiй лiтературi» 
(1885) та «Переднє слово» до «Перебендi») i М. Дашкевича 
(«Отзыв о сочинении г. Петрова: Очерки истории украинской 
литературы ХIХ столетия»). Саме з висновками цих праць 
польський учений частково полемiзує, зокрема, вiдкидаючи 
вплив на Т. Шевченка балад росiйських романтикiв В. Жуков-
ського i П. Козловського, а також вплив А. Мiцкевича на «Пере - 
бендю» та iсторичнi поеми. У творах на iсторичну тематику 
Ю. Третяк вбачав впливи тiльки Ю.-Б. Залеського, Т. Падури i 
С. Гощинського, але пiдкреслював i вiдмiнностi: «муза Богдана 
[Залеського] уникала образiв воєнного безумства, кровi й дикої 
помсти» [12, c. 1]. Мотиви поетичного звеличення козацтва, за 
Ю. Третяком, своїм корiнням сягають вiрша Ю.-Б. Залеського 
«Чайки. Спiв запорожцiв пiд час повернення iз морського похо-
ду Конашевича» (1829). Докладно проаналiзувавши попередню 
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українську лiтературу (Котляревського, Гулака-Артемовського, 
Квiтку-Основ’яненка), учений не бачить тут мотивiв романтич-
ного захоплення козацтвом. Поза схожiстю трактування теми, 
знайшлися також сюжетнi збiги з окремими сценами «Iвана 
Пiдкови» та «Гамалiї» [8, c. 429]. Сучаснi дослiдники обережнiшi 
в пошуку джерел козацької героїки Кобзаря: «Подiбностi ж у 
творах обох поетiв на рiвнi романтичної образностi у змалюваннi 
степових та морських пейзажiв i козацької героїки на загал 
властивi поетицi «української школи» в польському романтизмi 
та українськiй романтичнiй поезiї, тож такi зближення не гово-
рять про незаперечний вплив польського спiвця козацько-шля-
хетської України на раннього Шевченка» [6, c. 121].

Ю. Третяк включав Т. Шевченка до грона «трьох великих 
поетiв слов’янщини» разом з А. Мiцкевичем та О. Пушкiним, 
але, зрозумiло, аналiзував його творчiсть здебiльшого крiзь 
призму впливу польських поетiв. Поезiї перiоду 1838–1844 ро-
кiв вписував в орбiту впливiв «Балад» А. Мiцкевича, хоча й за-
значав, що український поет «зумiв зберегти при цьому свою 
оригiнальнiсть i наповнити цi твори глибоким лiризмом» [12, 
c. 1]. Однак, розглядаючи детальнiше, обмежував «слiди впли-
ву» балад А. Мiцкевича лише «Тополею» i «Русалкою». Порiв-
няння Шевченкового «Перебендi» з «Великою iмпровiзацiєю» 
А. Мiцкевича довело iснування мiж ними низки збiгiв, але й зна-
чної вiдмiнностi в трактуваннi образу поета, хоча в рецензiї на ро-
боту О. Колесси Ю. Третяк частково погодився з аргументацiєю 
на користь бiльшої близькостi мiж цими творами. 

Щодо «Катерини» i «Наймички» Ю. Третяк зазначав, що тут 
уже сам Т. Шевченко вплинув на польського поета Владислава  
Сирокомлю. У мотивах полiтичної сатири Кобзаря та в процесi 
зростання його поетичної свiдомостi до рiвня позицiї пророка-
вiщуна так само вбачався вплив А. Мiцкевича. У рамках петер-
бурзького дискурсу Ю. Третяковi вдалося простежити у твор-
чостi польського, росiйського та українського поетiв елементи 
лiтературної полемiки, започаткованої А. Мiцкевичем: «…коли 
б Мiцкевич не написав своєї поеми про Петербург, не було б 
«Мiдного вершника», не було б i «Сну»» [7, c. 29]. Наголос 
польський учений робив на першостi Мiцкевича в цьому сати-
ричному викриттi офiцiйної Росiї, що послугувало вихiдним 
пунктом для художнiх виступiв спочатку О. Пушкiна, а потiм 
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Т. Шевченка, котрий у «Снi» став на бiк польського «пророка». 
Серед iнших полiтичних поезiй ще тiльки «Великий льох» на-
гадував дослiдниковi деякими своїми образами та художнiми 
засобами II частину «Дзядiв».

Загалом творчiсть А. Мiцкевича, за Ю. Третяком, має зна-
чення не тiльки для конкретних поетичних творiв Т. Шевчен-
ка, а й для творчого зростання Кобзаря: «…Цьому впливовi, 
перш за все, завдячує Шевченко, що iз становища, яке займав 
Перебендя, як поет, який “людям тугу розганяє, хоч свiтом ну-
дить”, i з цього становища пiднявся вiн до висоти поета, який, 
переймаючись до глибини серця усiм горем свого народу, стає 
його духовним верховодцем, намагаючись вивести його у свiт 
лiпшого майбутнього» [7, c. 32]. Спiльним мiсцем шевченко-
знавства стала еволюцiя лiричного «я» Т. Шевченка вiд кобза-
ря в раннiй поезiї до пророка – у зрiлiй. Символiчний лiричний 
герой творiв, починаючи вiд перiоду «Трьох лiт», виступав на-
чебто посередником мiж минулим, сучасним i майбутнiм, шу-
кав iдеального майбутнього вiдродження України [2, c. 170]. 
Одначе роль А. Мiцкевича як зразка для наслiдування, на наше 
переконання, у цiй еволюцiї вимагала б подальшого з’ясування.

Значення дослiдження «Про вплив Мiцкевича на поезiю 
Шевченка» полягає не так у зроблених висновках, якi були 
частково запереченi пiзнiшими дослiдженнями, як у постанов цi 
проб леми, котра стимулювала пошуки iнших учених. О. Колесса 
остаточно оформив висновки своєї наукової роботи i видав влас-
ну «порiвнюючу студiю»: «Шевченко i Мiцкевич. Про значiннє 
впливу Мiцкевича в розвою поетичної творчостi та в ґенезi пооди-
ноких поем Шевченка» [5]. У роботi львiвського дослiдника при-
сутня аналогiчна до студiї Ю. Третяка структу ра, низка положень 
розширена, доповнена, частина заперече на чи вiдкинута, хоча 
О. Колесса спирався на ту саму компа ративiстичну методологiю. 
Мабуть, проблема тут полягала не стiльки в неуважностi по-
перед ника, скiльки в пастцi довiль ностi та суб’єктивiзму, у яку 
неминуче потрапляв позитивiст-компаративiст, добираючи й на-
копичуючи свої матерiали для порiвняння. 

У вiдповiдь на закиди О. Колесси Ю. Третяк написав нищiв-
ну рецензiю на «порiвнюючу студiю» в «Iсторичному кварталь-
нику» [10], звинувачуючи автора в нерозумiннi художнього  
сенсу аналiзованої поезiї, у недбалому цитуваннi й непотрiб-
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ному полемiчному запалi, у надмiрному прагненнi до теорети-
зування: «…показна вченiсть заради блиску i справжня чиста 
любов до науки – це двi зовсiм рiзнi дороги, якi ведуть у про-
тилежнi боки морального свiту, i тiльки на другому шляху вiн 
[Колесса] знайде справжнє внутрiшнє задоволення i ранiше чи 
пiзнiше – успiх» [10, c. 556]. Уважне прочитання працi О. Ко-
лесси в контекстi зiставлення зi студiєю Ю. Третяка значною 
мiрою доводить виправданiсть обурення польського вченого.

Проблема «Шевченко i Мiцкевич» i надалi викликала на-
уковий iнтерес багатьох українських i польських дослiдникiв, 
таких як: В. Щурат, Б. Лепкий, С. Смаль-Стоцький, М. Зе-
ров, П. Зайцев, М. Рильський, Ю. Бойко-Блохин, М. Якубець, 
Г. Вервес, С. Козак, Г. Грабович, О. Забужко, Я. Дзира, В. Гуме-
нюк, Ю. Булаховська, Н. Наумова, Ю. Горова, Є. Нахлiк. Особ-
ливо гостро були сприйнятi твердження про iстотний вплив 
творчостi польського «пророка» на Кобзаря. Дискусiя в чис-
ленних працях точилася щодо глибини та характеру зв’язкiв 
мiж поетами: чи це контактнi запозичення, рiзного роду впли-
ви, чи типологiчнi сходження, чи творче засвоєння здобуткiв, 
чи елементи полемiки. Аби проiлюструвати розвиток поруше-
ної Ю. Третяком лiтературознавчої проблематики, наведемо 
висновки трьох учених рiзної методологiчної спрямованостi, 
представникiв рiзних епох та лiтературознавчих шкiл.

Радянський лiтературознавець Григорiй Вервес об’єднав 
Юзефа Третяка i Олександра Колессу спiльним тавром «бур-
жуазно-лiберальних» лiтературознавцiв i гостро засудив спря-
мування їхнiх шевченкознавчих праць: «Iгноруючи соцiально-  
iсторичнi умови, в яких розвивалася творчiсть обох поетiв,  
а також нацiональнi особливостi двох лiтератур, буржуазно- 
лiберальнi лiтературознавцi кiнця ХХ ст. шляхом формалiс-
тичних препарувань текстiв i вiднайдення кiлькох випадко-
вих збiгiв мiж деякими баладами, iсторичними i полiтичними 
 поемами Шевченка i Мiцкевича намагалися встановити пряму 
залежнiсть українського поета вiд польського» [1, c. 97].

Дослiдник закидав своїм попередникам начебто примен-
шення самобутностi Кобзаря (через вишукування низки «за-
позичень»). При цьому структура вiдповiдного роздiлу книги 
«Т. Г. Шевченко i Польща», присвяченого впливу А. Мiцкевича, 
аналогiчна до робiт «буржуазно-лiберальних компаративiстiв»: 
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розгляд баладної творчостi поетiв, iсторичних поем, мiстерiї 
«Великий льох», порiвняльний аналiз «Сну» i додатку до 
III частини «Дзядiв». Частково збiгаються й виснов ки. Г. Вер-
вес, натомiсть, тлумачив спiльне, зокрема, у баладах – звернен-
ням до подiбних фольклорних джерел, а також безпосередньо 
до тотожних життєвих явищ i обставин, хоча й обережно зазна-
чав орiєнтацiю Т. Шевченка на «найбiльшi здобутки свiтової 
культури». Щодо зображення iсторичного минулого, особливо  
польсько-українських взаємин, пiдкреслено розбiжностi 
iдейних позицiй митцiв, за близькостi жанрової специфiки 
та окремих художнiх прийомiв. Загалом, в автора не виникає 
заперечень стосовно виявленої попередниками тематичної 
подiбностi та iдейної спiвзвучностi сатиричних поем Т. Шев-
ченка i А. Мiцкевича, однак цiкавим є розгляд вiдмiнних рис, 
якi прив’язувалися насамперед до соцiально-полiтичних 
змiн, що вiдбулися мiж написанням обох творiв, та до свiто-
гляду пое тiв – «дворянського революцiонера Мiц кевича i 
революцiонера- демократа Шевченка» [1, c. 111]. У цiлому мож-
на стверджу вати, що Вервес, попри полемiчну спрямованiсть 
проти дослiджень Ю. Третяка i О. Колесси, у своїй роботi звер-
нувся до того самого текстового матерiалу, на художньому рiвнi 
 дiйшов iдентичних висновкiв, однак залучення  марксистсько- 
ленiнської iдеологiї, зокрема пояснення специфiки поетичних 
творiв через етапи революцiйного руху в Росiйськiй iмперiї, 
зумовило часткову заангажованiсть його висновкiв.

Ярослав Дзира, вивчаючи полiтичну сатиру обох авторiв, та-
кож зазначав «атмосферу iдейно-тематичної близькостi, схожу 
систему сатиричного зображення» [3, c. 198] явищ iмперської 
Росiї, проте подiбним чином вiдносив це на рахунок iдентичнос-
тi «нацiонально-державної свiдомостi» авторiв, безпосереднiх 
вражень вiд перебування в Петербурзi та iдейних позицiй мит-
цiв. На нашу думку, таке представлення Мiцкевича i Пушкiна 
просто як «полiтичних однодумцiв», а насправдi наголос пере-
важно на аналогiях у їхнiй творчостi, значно спрощує iсторико-
лiтературний контекст, позбавляючи художнiй дискурс Шев-
ченка властивої йому полемiчної наснаженостi не тiльки щодо 
«Мiдного вершника» Пушкiна, а й щодо «Дзядiв» Мiцкевича. 

Євген Нахлiк уважає, що як легкi подiбностi помiж балада-
ми, II частиною «Дзядiв», так i глибокi мiж III частиною 
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«Дзядiв», додатком до неї i поемами «Сон» та «Великий льох» 
виникли внаслiдок Шевченкової здатностi творчо переосмис-
лювати лiтературне першоджерело, зокрема, поетично засво-
ювати твори Мiцкевича як вихiднi тексти. Щодо лiтературної 
полемiки А. Мiцкевича i О. Пушкiна та її рецепцiї Т. Шевчен-
ком дослiдник зазначає вiдмiннiсть стильової тональностi, яка 
єднає росiйського й польського поетiв за домiнуванням «епiко-
одичної стихiї» [6, c. 116] i вiдрiзняє на цьому тлi Кобзаря за 
пере важанням «лiрико-романтичної» й пародiйної щодо само-
го класицистичного стилю як предмета зображення.

Отже, проблематика бiографiї Т. Шевченка та його ролi в 
iсторiї українського народу, зв’язкiв з А. Мiцкевичем, О. Пуш-
кiним i Ю.-Б. Залеським, порушена Ю. Третяком у шевченко-
знавчих працях, лягла в основу пiзнiшого вивчення ширшого 
кола проблем щодо контактiв Шевченка з Польщею, поляками 
та польською лiтературою. А близькiсть мотивiв «Сну» i додат-
ку до III частини «Дзядiв» стала спiльним об’єктом багатьох  
дослiджень. Хоча прийнята Третяком бiографiчна та компара-
тивiстична методологiя мала низку обмежень, проте зробленi 
на її основi висновки й досi перебувають у науковому обiгу. 
Бiльшiсть положень, сформульованих на пiдставi ретельного 
текстологiчного зiставлення, пройшла випробування часом, 
навiть отримала певний розвиток i продовження.
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Софья Чхатарашвили 
(Тбилиси, Грузия)

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО 
НА БИБЛЕЙСКУЮ ТЕМАТИКУ  
И ИХ ГРУЗИНСКИЙ ПЕРЕВОД

Тарас Шевченко – величайшее явление украинской литера-
туры и истории Украины. Его имя превозносит украинский на-
род, что неудивительно, поскольку такие патриоты, как Тарас 
Шевченко, рождаются не каждый день.

Для одних Шевченко – писатель, для других – художник; 
в обоих случаях он – творец, самоотверженно служащий отече-
ству. «От него я научился любви к родине», – писал Акакий 
Церетели. Этой цитаты, наверное, достаточно, чтобы понять, 
каким патриотом был Тарас Шевченко, что находит проявле-
ние во всем его творчестве.

Наследие Тараса Шевченко – это множество стихотворений, 
девять объемных рассказов, поэмы, письма. В поэзии Великого 
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Кобзаря обращают на себя внимание библейские мотивы, сю-
жеты, темы, персонажи, получившие у него совершенно особое 
звучание.

Т. Шевченко с детства были хорошо знакомы «Псалмы», он 
изучал их. Поэт также прекрасно знал Библию, а в годы ссылки 
она была едва ли не единственной его книгой. В «Дневнике» 
Шевченко писал о том, какое облегчение приносили ему испо-
ведь и причастие. «Читаю “Новый Завет” с большим востор-
гом», – писал он Варваре Репниной в 1850 году [5, c. 50].

В письме к брату Миките, Т. Шевченко писал: «Живу, 
учусь, ни перед кем не преклоняюсь и никого не боюсь, кроме 
Бога» [5, c. 198].

Большая часть стихотворений Тараса Шевченко, созданных 
на библейскую тематику, на грузинский язык была переведена 
в 1939 году, когда был издан юбилейный сборник «Кобзарь», 
который сопровожден внушительным предисловием на гру-
зинском языке, в котором читаем: «По Конституции велико-
го Сталина, входящие в просвещенный Советский Союз на-
роды, с большой любовью встречают юбилейную дату Тараса 
Шевченко, его поэзия также является собственностью и гордо-
стью культуры народов Советского Союза. Представленными 
переводами грузинские советские поэты также стараются 
сблизить великого Кобзаря украинского народа с грузинской 
поэзией, грузинским народом и этим выразить свою искрен-
нюю любовь к творчеству Тараса Шевченко» [6, с. 18].

Большинство включенных в сборник произведений сопро-
вождаются обширными комментариями. В них речь идет о 
призыве к борьбе с самодержавием и о революционном харак-
тере поэзии Шевченко, а что касается их библейских и христи-
анских мотивов, то по абсолютно понятным причинам об этом 
умалчивается. Следует отметить, что переводы последующего 
периода, принадлежащие известному переводчику, доктору 
филологических наук Раулю Чилачава, отличаются более вы-
соким художественным уровнем.

Можно привести много примеров стихотворений с биб-
лейскими мотивами. Рассмотрим лишь некоторые из них, 
в которых великий украинец наиболее остро выразил свое 
отношение  к Богу, церковным обрядам, Суду Господнему, 
року, справедливости. 
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Это стихотворения и поэмы «Молитвы», «Бога я не упре-
каю», «Саул», «Цари», «Исаии. Глава 35 (Подражание)», 
«Осии. Глава 14 (Подражание)», «Псалмы Давидовы», 
«Пророк», «Подражание Иезекиилю», «Кавказ», «Подражание 
11 Псал ма» и др.

Как видим, поэт в своем творчестве обратился к самым из-
вестным эпизодам Ветхого Завета – «Псалтири», Четырем 
Пророкам (Исаии, Иеремии, Иезекиилю, Осии), царю Давиду, 
царю Саулу. В шевченковских текстах каждый из них имеет 
разную нагрузку.

Эпиграфом к «Кавказу» послужило I-ое колено IX главы 
«Книги пророка Иеремии»: «О, кто даст голове моей воду и 
глазам моим – источник слез! Я плакал бы день и ночь о по-
раженных… Иеремия, гл. 9, Хвала!».

«Книга пророка Иеремии» – одна из выдающихся книг 
Ветхого Завета. В ней особенно остро ощущается тоска по 
пово ду обещания Господа об истреблении Израиля, за кото-
рым логически следует конец всего. И «Плач Иеремии», в от-
личие от книг других пророков (Варух, Иезекииль), эмоцио-
нально в читателе вызывает подавленность. «Пророчество 
Иеремии – единственная включенная в Библию книга, кото-
рая, наряду со значительной литературной ценностью, заклю-
чает в себя большое количество достоверных исторических 
сведений» [3, c. 40]. Однако Шевченко рисует не одни только 
муки и тоску кавказцев, не только «плачет» об их судьбе… Он 
исполнен надежды, что Кавказ просияет.

Именно это и интересно. Поэт использует библейские моти-
вы, но сюжет повторяет не в точности. Слова Иеремии в эпи-
графе служат факту, что Кавказ страждет, хотя, насколько го-
рестно введение, настолько же светло будущее в изображении 
Шевченко. И это его индивидуальный стиль.

Зачин поэмы «Гайдамаки» представляет собой вариацию 
начала «Книги Екклесиаста, или Проповедника» – одной из из-
вестнейших книг библейского Ветхого Завета. В «Екклесиасте» 
читаем: 

1. Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, – все суета!..
2. Что пользы человеку…
Поэма «Гайдамаки» начинается так:
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Все идет, все проходит и края нет...
Куда же оно делось? Откуда взялось?
И дурак и мудрый ничего не знает.

Существует только один вариант грузинского перевода по-
эмы «Гайдамаки». Он принадлежит грузинскому поэту Колау 
Надирадзе. Перевод имеет значительные изъяны по сравне-
нию с подлинником, хотя, если он первый и единственный, то 
его значение с этой точки зрения особенное. В комментариях 
к поэме основное внимание перенесено на другие его характе-
ристики, и библейские аллюзии нигде не упоминаются. В поэ-
зии Шевченко первым образцом перепева (как он сам назы-
вал их) библейских текстов является стихотворение «Псалмы 
Давидовы» – первейший гимн Господу, грузинского перевода 
которого, к сожалению, не существует.

В творчестве Тараса Шевченко особое место также занима-
ет пророк Осия, предрекший воскресение Спасителя из мерт-
вых на третий день: «…оживит нас через два дня, в третий день 
восставит нас, и мы будем жить пред лицем Его» (6:3).

«Осии. Глава 14 (Подражание)». Перед нами подражание 
XIV главы «Книги пророка Осии». На грузинском имеем два пе-
ревода: один принадлежит Симону Чиковани, второй – Раулю 
Чилачава. С. Чиковани перевел Осию как Исайю, Р. Чилачава 
же как Осию (существует вариант Осе вместо Осия, однако ис-
пользование варианта Исайя – фактическая ошибка). В ком-
ментариях к переводу С. Чиковани указано: «Своим стихо-
творением в форме библейских пророчеств Шевченко пред-
сказывает гибель Украины и украинского крестьянства, если 
они не истребят панов и всех других господ. Здесь Шевченко 
особо подчеркивает верность и единомыслие, которые связы-
вают украинских панов с царской Россией». Подтекст коммен-
тария понятен с учетом даты его написания (включен в издан-
ный в 1939 году сборник «Кобзарь»).

«Пророк» написан в 1848 году в Кос-Арале. После возвра-
щения из ссылки в Петербург Шевченко переписал это стихо-
творение для Н. В. Тарновского. В нем говорится о той бед-
ствующей нации, которой Господь послал пророка Иеремию, 
 проповедующего о пришествии Мессии и призывающего ко 
взаимной любви. Однако невежественный и неблагодарный 
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народ закидал его камнями. Тарас Шевченко лишний раз убеж-
дает нас, насколько хорошо знает он Библию; поэт не называет 
имени пророка, хотя для читателя понятно: заброшенный кам-
нями пророк – это Иеремия.

Как будто праведных детей,
Господь, любя своих людей,
Послал на землю им пророка;
Свою любовь благовестить,
Святую правду возвестить [8].

Пророк Иеремия был сыном священника Хелкии. К про-
роческому служению был призван Господом при израильском 
царе Иосии.

«Исаии. Глава 35 (Подражание)» написано в 1859 году в 
Петербурге.

«Книга пророка Исаии» – часть Ветхого Завета; Шевченко 
предложил поэтическое переосмысление 35-й главы проро-
чества. Стихотворение почти полностью совпадает с текстом 
Библии (мы постараемся сохранить язык оригинала, насколь-
ко это возможно в языке перевода). В Библии читаем:

Пророк Исаия. Глава 35.
1. Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется стра-

на необитаемая и расцветет, как нарцисс.
2. Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжество-

вать и ликовать; слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила 
и Сарона; они увидят славу Господа, величие Бога нашего.

«Перепев» Тараса Шевченко таков:

Радуйся, нива неполитая!
Радуйся, земля не повитая
Цветущим злаком! Распустись,
Невинным крином расцвети!
И, расцветешь, бдагоуханна,
И, словно берег Иордана,
Сверкнешь убранством молодым.
И честь кармилова и слава
Ливанова, что нелукава,
Золототканным, хитросшитым,
Добром и волею подбитым
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Своим покровом пресвятым,
Чтобы слепцы твои прозрели,
На божьи чудеса смотрели 1 [7, c. 300].

Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него; его не 
найдется там, а будут ходить искупленные. 

Как видим, «хищный зверь» преобразован автором в нена-
вистное для него правительство, в частности, в царя, и он про-
рочествует их изгнание из святого места.

Конец стиха исполнен надежды и полностью совпадает с 
пророчеством Исаии, которое было оптимистичным.

И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с ра-
достным восклицанием; и радость вечная будет над головою их; 
они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся.

Огромное желание ниспровержения политики царизма, 
должной расплаты каждому не дают поэту покоя, он хочет 
сделать свободными всех тех, кого угнетает царская власть. 
Желание отмщения движет украинским поэтом, именно это 
является его стилем, его индивидуализмом; использованием 
библейского текста создал он прекрасное произведение, и если 
бы не эти строки, мы могли бы сказать, что Шевченко полно-
стью верен оригинальной Библии и лишь придает ей стихо-
творную форму. Но гениальность поэта состоит именно в том, 
что он вносит в текст новые мотивы.

Шевченко рисует революцию как исполнение Божьей спра-
ведливости и Божественного чуда. Он предупреждает украин-
ских господ о неминуемой в будущем справедливой каре в поль-
зу социальных и правовых интересов народа. Он обращается ко 
всем слепым и незрячим, ходящим во мраке, на протяжении сто-
летий терпящим гнет и в конце превратившимся в изменников.

«Подражание Иезекиилю. Глава 19». Написано в 1859 году в 
Петербурге. Иезекииль – библейский персонаж, ветхозаветный 
пророк. Жил в VI веке до н. э. [4, c. 153]. Пророк Иезекииль был 
священником. Во второе нашествие на Иерусалим вавилонско-
го царя Навуходоносора, в 25-летнем возрасте Иезекииль был 
 отведен в Вавилон вместе с царем Иехонией II и многими дру-
гими иудеями. Он любил своих соплеменников иудеев, больше 
других ощущал он их тоску, будучи в плену вавилонском, и боль-
ше других умел видеть в этой тоске милость Божию, который 
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наказует того, кого любит (исправления ради). В Месопотамии, 
у реки Ховар, у него было видение. Пред ним явился Господь 
во всей своей славе... И сказал ему Господь: «Я посылаю тебя к 
сынам Израилевым, к людям непокорным… не бойся их… и го-
вори им слова Мои, будут ли они слушать, или не будут. Открой 
уста твои и съешь, что Я дам тебе...» (Иез. 2, 3–5). Иезекииль 
увидел пред собой книжный свиток, исписанный внутри и сна-
ружи, и написано на нем: «плач, и стон, и горе» и Господь сказал 
ему: «…съешь, что перед тобою, съешь этот свиток, и иди, говори 
дому Израилеву» (Иез. 2, 8; 3, 1). Иезекииль съел, и было в устах 
его сладко, как мед. Тогда Иезекииль понял, что все на небесах и 
земле делается так, как того хочет Господь.

По преданию, Иезекииля убил один из иудейских князей, 
которого он обличал в идолопоклонстве. Похоронили его на 
поле Маур в усыпальнице Сима и Арфаксада – прародителей 
Авраама, недалеко от Багдада.

«Подражание Иезекиилю» начинается так:
1. А ты подними плач о князьях Израиля.
Восплачь, пророче, сыне божий,
И о князах, и о вельможах,
И о царях земных! И рцы.....
2. И скажи: что за львица мать твоя? Расположилась среди 

львов, между молодыми львами растила львят своих.
Зачем та сука, ваша матерь,
Со львами снюхалас когда-то? 2[7, c. 329].
1. И вскормила одного из львят своих; он сделался молодым 

львом и научился ловить добычу, ел людей. (Иез. 19, 1–3).
2. Зачем та сука, ваша матерь,
Со львами снюхалас когда-то? 3[7, c. 329].
Символично, что в творчестве Т. Шевченко из библейских 

мотивов преобладают образы пророков, ведь его самого назы-
вали украинским пророком. Подобно библейским пророкам 
Шевченко призывал свой народ к покаянию, а взамен обещал 
светлое и счастливое будущее, в противном случае он пред-
рекал унижение и разруху.

В разных культурах и на разных этапах развития к переводу 
предъявляли различные требования. Эти требования касались 
не только подбора текстов для переводов, но и разработку пере-
водческих стратегий [2, с. 89]. Если проследим за данной мыслью, 
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окажется, что на грузинский стихотворения Шевченко на библей-
скую тематику были переведены в самую агрессивную пору соци-
алистического реализма. В этом случае переводческой стратегией 
служила обрисовка поэта как неустанного борца против царизма, 
и с этой целью он прибегал к любому художественному средству, 
в том числе и к библейским аллюзиям. В литературе соцреализма 
есть огромное количество аллюзий, которые можно сопоставить 
со Священным Писанием, однако они переданы отличными от 
традиционных средствами, что требовалось новым законом.

Подводя итог, можно сказать, что библейские мотивы по-
явились в творчестве Тараса Шевченко только после заложения 
определенного фундамента. Вхождение этих мотивов свидетель-
ствует о том, что в детстве поэт получил духовное образование.

Ветхозаветные религиозные сюжеты, в которых рассказы-
вается о царях, об их греховной жизни и в результате этого о 
разрушении страны, Шевченко использовал против власти. 
Постоянные поиски Бога, сетование относительно несправед-
ливости стали причиной поисков справедливости в Библии.

Каждый перепев библейской тематики или библейского 
персонажа очень естественен и представляет новацию в укра-
инской литературе XIX века. Библейские мотивы чрезвычайно 
обогатили и обессмертили творчество украинского пророка.

Грузинские переводы стихотворений Тараса Шевченко, 
созданных на библейскую тематику – это, в первую очередь, 
ценное приобретение для грузинской литературы и культуры. 
Они представляют собой довольно интересный материал для 
переводоведов и украинистов.

1 Перевод П. Антокольского.
2 Перевод А. Безыменского.
3 Перевод А. Безыменского.
1. Библия. – Duncanville, USA, 1999. 
2. Гаприндашвили Н. Теоретические основы сравнительного литературо-

ведения. – Тбилиси, 2012.
3. Данелия К. Древнегрузинские версии Пророчества Иеремии. – 

Тбилиси, 1992.
4. Разъяснения пророческих книг Ветхого Завета. – Тбилиси, 2011.
5. Шевченко Т. Зiбрання творiв : у 6 т. – Київ, 2003. – Т. 6. 
6. Шевченко Т. Кобзарь. – Тбилиси, 1937.
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7. Шевченко Т. Стихотворения и поэмы в русских переводах. – 
Москва, 1948. – Т. 2. 

8. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.lovehate.ru/
blog/47059.

Ольга Шаф 
(Днiпропетровськ)

У СИЛОВОМУ ПОЛI  
ФЕМIНIННОГО ТА МАСКУЛIННОГО:  

ДО ПРОБЛЕМИ ГЕНДЕРНОЇ IНТЕРПРЕТАЦIЇ ЛIРИКИ  
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Гендерний пiдхiд до тлумачення поетики лiтературного, 
зокрема лiричного, твору залишається на сьогоднi експери-
ментальним, а його актуальнiсть ще багатьма дослiдниками 
береться пiд сумнiв, особливо в разi його застосування до ви-
вчення творчостi Т. Шевченка. Цiлком слушно доречнiсть ви-
користання гендерного аналiзу пiд час розгляду доробку Коб-
заря обґрунтувала Ю. Гончар: «Гендерна iнтерпретацiя може 
бути ефективно застосована в нинiшньому лiтературознавствi 
з метою вивчення художнього свiту автора» [4, с. 14]. Визнання 
феноменальностi творчостi Т. Шевченка орiєнтує на пошук її 
внутрiшнiх – особистiсно-психологiчних – засад, вплив яких 
на художню самобутнiсть митця, на наш погляд, не менший 
вiд соцiально-полiтичних, естетико-художнiх, нацiонально-
iсторичних, етноментальних чинникiв. Вагомою особистiсно-
психологiчною константою є гендерна свiдомiсть, механiзми 
формування якої доречно визначати з психоаналiтичного 
ракурсу, а саме з огляду на специфiку психiчного онтогенезу 
особистостi. Спробу застосувати психоаналiз до осмислення 
творчостi Т. Шевченка здiйснили в рiзний час С. Балей (1916), 
А. Халецький (1926), Я. Ярема (1932), вислiди їхнiх студiй 
варiюються i в сучасних дослiдженнях (М. Кашуба, Т. Шелег). 
Опосередковано торкаються вияву колективного пiдсвiдомого 
в поезiї Кобзаря науковцi, якi iнтерпретують її крiзь приз-
му мiфопоетики (Г. Грабович, О. Забужко) та психоiсторiї 
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(Н. Зборовська). Багато дослiдникiв (Ю. Барабаш, I. Дзюба, 
Ю. Ковалiв, Є. Маланюк, Є. Нахлiк, В. Пахаренко, Н. Слухай, 
I. Франко та iн.), осмислюючи чiльну тему жiночої долi (яку 
шевченкознавцю оминути неможливо), а також образи про-
рока, родини так чи так торкаються психоаналiтичних i ген-
дерних аспектiв творчостi Т. Шевченка. Юлiя Гончар у студiї 
«Сердечний рай (Гендернi аспекти художнього свiту Тараса 
Шевченка)» (2009) узагальнила знахiдки шевченкознавства в 
указаному дослiдному напрямi й включила їх у системне ген-
дерне дослiдження поетичної та прозової творчостi Кобзаря. 
Однак ця робота, попри очевиднi досягнення, мiстить i чимало 
дискусiйних тверджень, передусiм через сумнiвну ефективнiсть 
обраних науковцем методологiчних засад. Продукуючи бiльше 
питань, нiж вiдповiдей, концепцiя Ю. Гончар спонукає про-
довжити осмислення маскулiнних / фемiнiнних констант i 
творчої особистостi, i власне письма Тараса Шевченка з метою 
глибшого осягнення їхньої феноменальностi, вiднайдення но-
вих граней лiтературознавчого прочитання його творчостi.

Методологiя гендерного розгляду лiтератури залишається ще 
нечiтко визначеною через, по-перше, орiєнтацiю (що вже стала 
традицiйною) на постструктуралiстськi, деконструктивiстськi 
теорiї, що видаються безперспективними для вивчення гендер-
ної поетики; по-друге, нечiткiсть, полiсемантичнiсть визначаль-
них для гендерного аналiзу понять маскулiнного / фемiнiнного, 
по-третє, розбiжнiсть поглядiв щодо об’єкта гендерного роз-
гляду (яким постає то особа автора, то образ автора в текстi, то 
витворена картина свiту, то поетика твору). До методологiчних 
питань гендерного лiтературознавства додається проблема зi 
сфери психологiї творчостi, а саме специфiка вираження ген-
дерних засад творчої особистостi, особливо генiя. Ю. Гончар 
у своїй розвiдцi застосовує постструктуралiстське розумiння 
маскулiнного / фемiнiнного / андрогiнного як типiв письма  
(де цi гендернi поняття функцiонують лише як метафори, 
чого дослiдниця цiлком свiдома), яке поєднує з концепцiями 
матрiархально-патрiархальної дуальностi (що нею потракто-
вана як андрогiннiсть) української ментальностi, виразником 
якої є Т. Шевченко-митець, змiшуючи таким чином не тiльки 
рiзнi методологiчнi пiдходи, а й рiзнi понятiйно-епiстемологiчнi 
площини. Тенденцiйно розмежовуючи реального автора та ху-
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дожнього (що є умовним, бо цi iпостасi творця, безсумнiвно, ко-
релюють), дослiдниця оперує, услiд за теорiєю Р. Барта, понят-
тями «маскулiнний автор / твiр», «фемiнний скриптор /текст», 
«андрогiнний скриптор-автор та його твiр-текст», прикладаючи 
їх до вiдповiдно прози, поезiї, загалом творчостi Тараса Шевчен-
ка, що, отже, слабо розкриває гендерну специфiку його письма, 
зосiбна гендерно-психологiчну природу його творчостi.

Трактування постструктуралiстами, передусiм Р. Бартом, 
маскулiнного типу письма й авторства як насильницького, 
«заплiднюючого» щодо реципiєнта i фемiнного типу, як толе-
рантного, полiсемантичного, iгрового й вiльного, не може слу-
гувати методологiєю для вивчення гендерної специфiки творчої 
особистостi та її продукту, бо, по-перше, закрiплює стереотипно-
тенденцiйне розумiння маскулiнного та фемiнного як активно-
го, тоталiтарного i пасивного, толерантного, коротше – владного 
й безвладного; по-друге, цi характеристики творчої свiдомостi 
корелюють з художньо-естетичними парадигмами. Напри-
клад, маскулiнний тип письма характернiший для реалiзму, а 
фемiнний – для романтизму), жодним чином не визначаючи засад 
гендерної свiдомостi митця. Маскулiнний (владний) та фемiнний 
(безвладний) способи вираження художньої свiдомостi, поданi в 
постструктуралiстських концепцiях, не можуть бути гендерними 
критерiями ще й тому, що спосiб творчого самовираження зага-
лом визначається лiтературним родом, тому цiлком природно, 
що в епiчних творах (прозi) Т. Шевченка чiткiше й виразнiше 
звучать моралiзаторсько-дидактичнi iнтонацiї, утверджуються 
патрiархатнi цiнностi, загалом домiнує рацiоцентрична нарацiя, 
що потрактовано Ю. Гончар як ознака маскулiнного [4, с. 99–
108], тодi як лiрика митця з її гiперемоцiйнiстю та ефективнiстю 
тяжiє до фемiнного.  Однак ознаки фемiнного тексту тут – це 
категорiальнi ознаки лiрики як лiтературного роду, тодi виходить 
лiрика засадничо є «фемiнним» родом, а епос – «маскулiнним», 
що є хибним змiшуванням категорiй роду та гендеру.

Наведенi мiркування спонукають чiткiше окреслити сфе-
ри вияву маскулiнностi та фемiнiнностi в лiтературному 
(лiричному) творi. Загально можна видiлити такi: гендерна 
iдентифiкацiя (гендерна свiдомiсть) лiричного Я (система 
цiнностей i уявлень, досвiд, ставлення до представникiв iншої 
статi i себе, уявлення про власну статеву роль, сексуальна 
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орiєнтацiя, гендерлект тощо); картина свiту («iнструментальнi» 
чи «експресивнi» домiнанти в нiй, образи i взаємодiя представ-
никiв рiзних статей); специфiка психоемоцiйної рефлексiї свiту 
i себе (вияв страхiв, бажань, комплексiв); письмо як сукупнiсть 
форм i засобiв фiксацiї лiричної рефлексiї, якi є матерiальним 
вiдображенням гендерної природи як лiричної свiдомостi, так i 
витвореної нею картини свiту. Отже, при гендерному розглядi 
лiричної творчостi слiд фокусувати увагу на трьох сферах: 
Я, свiт i письмо як їхня матерiалiзацiя в словi. 

Не можна оминути увагою ще одну методологiчну пробле-
му – дискусiйнiсть самого поняття «гендер» у вiтчиз няному 
лiтературознавствi. Фемiнiстичною фiлософiєю, фемiнiстичною 
критикою постулюється конструктивiстьке тлумачення генде-
ру як соцiально-культурного конструкту, що запозичується й 
вiтчизняними гендерологами. Поодинокi твердження зарубiжних 
i вiтчизняних психологiв про необхiднiсть враховувати бiологiчнi 
(статевi) та психологiчнi чинники у формуваннi гендерної 
свiдомостi iндивiда не змiнюють загальної тенденцiї. У результатi 
в гендерних студiях тиражуються спроби розмежувати бiологiчне, 
соцiальне та «духовно-культурне», що маркуються термiнами 
«стать» («догендер»), «гендер» та «метагендер» (термiнологiя 
О. Завгородньої) [6]. У лiтературнiй творчостi вважається 
доцiльним аналiзувати лише третiй – духовно-культурний – 
вимiр гендерної свiдомостi творчої особистостi, що важливий при 
продукуваннi художнього тексту. Однак саме в духовно-творчiй 
царинi, на думку О. Завгородньої, митцям обох статей властива 
андрогiннiсть [6, с. 51], що, отже, позбавляє гендерний аналiз сенсу. 
Очевидно, що в особистостi митця, отже, i у створених ним обра-
зах героя та свiту, усi вимiри гендерної свiдомостi взаємопов’язанi: 
психосоматика, сексуальнiсть, соцiальнi очiкування та сте-
реотипи, ментальнiсть i культурне тло – рiвноцiннi складники 
антропологiчного (а не лише соцiокультурного) феномену – ген-
деру. Тому методологiчною помилкою є як нехтування при ген-
дерному аналiзi психо соцiаль ними, ментально-культурними осо-
бливостями митця, так i їхня абсолютизацiя. Неправомiрнi як 
ототожнення гендерної свiдомостi митця й лiричного суб’єкта, 
так i вiдкидання генетичного зв’язку мiж ними. 

Згаданi вище методологiчнi «казуси» привели до закрiплення 
«мiфу» про фемiннiсть (навiть – фемiнiзм) Т. Шевченка i його 
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творiв, поштовх до творення якого дав, зокрема, I. Франко, ак-
центуючи емоцiйну суб’єктивнiсть ранньої творчостi митця 
[7, с. 8]. З психоаналiтичних позицiй на фемiннiсть його поезiї 
указував С. Балей [1, с. 53–58]. Пiдставою для подiбних твер-
джень є факти: а) поширення теми жiночої недолi; б) наявнiсть 
жiночих лiричних персонажiв; в) спiвчуття героя жiноцтву 
впритул до самоототожнення з ним; г) пiдвищена емоцiйнiсть, 
емпатичнiсть, афективнiсть його поезiї. Пояснення цьому шу-
кають за допомогою психоаналiзу в ексквiзитних ситуацiях 
пое тового дитинства, головна з яких – втрата матерi, що прово-
кує загострення Едипового, Евдимiонового комплексiв (про це 
йдеться, зокрема, у вiдомiй розвiдцi С. Балея «З психольогiї твор-
чости Шевченка» [1]). Герменевтичнi пояснення фемiнностi 
Т. Шевченка вiдштовхуються вiд нацiонального характеру та 
народної культури, для якої важливим є матрiархальний пер-
вень, що зумовлює сакралiзацiю жiночого у свiтовiдчуттi мит-
ця, провокує проекцiю жiночого на нацiональне. 

Семiосфера жiночого дiйсно є однiєю з художнiх домiнант 
поезiї Кобзаря, яка ще не означає фемiнностi його письма чи 
особистостi. Наведенi вище пояснення цього явища видаються 
непереконливими, бо увага, симпатiя, емпатiя, навiть мiмiкрiя 
до жiночого, виявлена у творчостi Т. Шевченка, була б харак-
терною для всiх митцiв, для всiх, хто рано втратив матiр, для 
всiх носiїв української ментальностi. У сучасному Шевченку 
лiтературному дискурсi (з домiнантами сентименталiзму, ро-
мантизму), сильно залежному вiд фольклору (часто створюва-
ного жiнками) справдi посилюється фемiнiнний первень (що 
зумовлено не в останню чергу й колонiально-провiнцiйним  
статусом лiтератури першої половини ХIХ ст., несприятливим 
для розвитку в нiй маскулiнних тенденцiй). Жiночий персонаж 
у лiрицi або головна героїня в лiро-епосi та епосi, як вiдомо, 
наявнi у «Наталцi Полтавцi» I. Котляревського, у повiстях 
Г. Квiтки-Основ’яненка, баладах Л. Боровиковського («Мо-
лодиця», «Маруся», «Чарiвниця» та iн.), у лiрицi Є. Гребiнки 
тощо, однак про фемiннiсть цих письменникiв не йдеться. Як 
i Т. Шевченко, вони зображують жiнку-героїню iз симпатiєю 
та спiвчуттям, намагаються ретранслювати жiночу свiдомiсть, 
але з рiзною глибиною проникнення. Принципово розрiзняти 
«зовнiшню» iмiтацiю чоловiком-автором жiночої свiдомостi 
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(моделювання поведiнки героїнi й домислювання її ймовiрної 
психологiчної мотивацiї) та «внутрiшню» (глибинне проник-
нення в психiчнi пiдвалини жiночої свiдомостi через свiдоме 
знання або пiдсвiдоме вiдчуття особливостей її психiчного онто-
генезу). В останньому випадку можна говорити про мiмiкрiю 
жiночої психiки, фемiнiнної свiдомостi в цiлому, що при повер-
ховому аналiзi може здатися виявом фемiнiнностi самого автора- 
чоловiка i часом не є безпiдставним, бо iмiтацiя «глибинної» 
фемiнної свiдомостi повинна мати сублiмативну мотивацiю. 

Перевтiлення у фемiнiнне особливо помiтне в раннiй твор чостi 
Т. Шевченка (1838–1842). У цей самий перiод у нiй спiв iснують 
маскулiннi й фемiнiннi елементи, виявленi, зокрема, в експоно-
ваних «чоловiчiй» та «жiночий» версiях Едипового конфлiкту, 
що, як вiдомо, є визначальним рушiєм формування гендерної 
свiдомостi. Для «чоловiчої» версiї характерний потяг до матерi 
за умови вiдсутностi батька. Дуада образiв «мати – син» наяв-
на в низцi творiв Т. Шевченка рiзних рокiв: «Катерина», «Най-
мичка», «Марiя», «Сова», «Неофiти» та iн. При цьому ситуацiя 
безбатькiвства може бути рацiоналiзована в мотивi покритки 
(рiдше – удови) – такий соцiальний статус пояснює вiдсутнiсть 
батька. Слiд зауважити, що поширення дуади образiв «мати – 
син» пiдживлюється i бiблiйною (Богородиця – Iсус), i архетип-
ною (Велика Мати (Анiма) – Я (Персона)) матрицями. Стосун-
ки матерi й сина в усiх творах Т. Шевченка зображенi позитивно, 
часто з акцентуацiєю материнсько-синiвської любовi (у поемi 
«Петрусь» названа мати переживає далеко не материнськi почут-
тя до сина), материнської жертовностi («Наймичка», «Марiя», 
«Неофiти»). Iдеалiзацiя стосункiв матерi та сина психологiчно 
бажана для оповiдача (й автора) й, очевидно, компенсаторна. Од-
нак зосередження на материнському, прагнення злитися з ним 
властивi, як вiдомо, початковiй фазi Едипового комплексу, що 
має в маскулiнному варiантi еволюцiонувати до iдентифiкацiї 
з батькiвським через розiдентифiкацiю з матiр’ю, супроводжу-
вану почуттями вiдчуження i зневаги, страху й вини перед нею. 
У творчостi Т. Шевченка завершальна фаза Едипового комплек-
су не вiдбита, що свiдчить про перверсивну фiксацiю на мате-
ринському i продукує абсолютне домiнування в його творчостi 
образу матерi, який набуває статусу унiверсального символу й 
функцiонує в текстi в архетипно-мiфологiчному ключi.
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У багатьох лiро-епiчних творах Т. Шевченка переважно ран-
нього перiоду наявнi «слiди» фемiнiнного переживання Едипо-
вого комплексу, що виявляються в амбiвалентному ставленнi до 
матерi, вираженому в складному комплексi почуттiв нiжностi, 
ревнощiв, провини, страху тощо й архетипiчно втiлюються в 
образах Доброї та Злої Матерi. Так, у низцi творiв Т. Шевченка 
(«Тополя», «Утоплена», «Мар’яна-черниця», «Русалка» та iн.) 
стосунки матерi й доньки зображенi конфлiктними, при чому 
агресiя завжди приписана матерi (так актуалiзується архетип 
Злої Матерi), що оприявнює пiдсвiдомий страх перед материн-
ським. Дочка внаслiдок конфлiкту з матiр’ю зображується  в 
Шевченкових творах жертвою, що викриває пiдсвiдоме мазо-
хiстичне бажання. Воно виявляється i в поемах з iншим Едипо-
вим «сценарiєм» – «Княжна», «Слепая», де дочки отримують 
гiперболiзовану любов матерiв, але «дублюють» їхню долю, бо 
ґвалтованi батьками. За К. Хорнi, iнцестуозне бажання нерiдко 
виникає у фемiнiнному розв’язаннi Едипового комплексу, бо 
живлене суперечливими прагненнями належати батьку, «пере-
могти» матiр у боротьбi за любов батька, бути схожою на матiр 
i тому отримати любов батька [8, с. 17]. Отже, пiдсвiдоме моде-
лювання фемiнiнного Едипового конфлiкту у творах Т. Шев-
ченка є бiльш варiативним, нiж вiдповiдно маскулiнного, а та-
кож реалiстичним у планi вiдтворення складних психiчних 
механiзмiв фемiнiнної свiдомостi (i вражаючим – з огляду на те, 
що автор не мiг мати такого особистого досвiду). Вiдомо, що для 
фемiнiнної «версiї» Едипового комплексу ключовою фiгурою є 
батько, а не мати, однак образна пара «батько – донька» наявна 
лише в поемах митця «Слiпий», «Сотник». Отже, домiнування 
материнського образу в розв’язаннi Едипового комплексу одно-
значно свiдчить про фiксацiю лiричного наратора Т. Шевченка 
на останньому. Хоча в моделюваннi рiзних гендерних «сценарiїв» 
Едипового комплексу активованi i мас ку лiннi, i фемiнiннi еле-
менти психiчного досвiду, прiо ритет маскулiнного у творах 
Кобзаря виявляється в акцен туацiї жiнки як жертви: у ситуацiї 
«мати – син» жертовним є образ матерi (образ сина ж – героїч-
ний (у «Неофiтах», «Марiї»)), у ситуацiї «мати – донька» жерт-
вою є донька або вони обидвi. Позицiонування жiнки як жертви 
притаманне здебiльшого маскулiннiй свiдомостi, для якої роль 
позитивного героя-чоловiка як жертви неприйнятна, бо свiдчить 
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про його безсилiсть, не-маскулiннiсть. У творчостi Т. Шевченка 
ставлення до жiнки як жертви гiпертрофоване, воно ж є джере-
лом як емпатiї – переважно фемiнiнної реакцiї, отже й вираже-
ної в поемах про жiночу недолю, так i почуття гнiву й прагнення 
справедливої помсти – маскулiнної реакцiї, наявної у творах, де 
образ жiнки-жертви спроектовано на образ України. 

Вияв Евдимiонового комплексу у творчостi Кобзаря також 
свiдчить про фiксацiю на материнському або материнськiй ста-
дiї iз характерним для неї регресом до iнфантильної еротичнос-
тi, пов’язаної з материнським образом. У творчостi Т. Шевченка 
цей регрес виявляється в мотивi закоханостi старшої дiвчини / 
жiнки в юнака (хлопчика), розгорнутий, зокрема, у вiршi «Менi 
тринадцятий минало», поемi «Петрусь» Т. Шевченка. 

Факт спiвiснування в раннiй творчостi Кобзаря елементiв 
як маскулiнного, так i фемiнiнного психiчного досвiду долання 
Едипового комплексу за умови вiдчутної фiксацiї на материн-
ському дозволяє припустити домiнування в нiй не фемiнної, 
не маскулiнної, а до-гендерної – iнфантильної – свiдомостi. 
Обстою ємо думку, що гендернi вiдмiнностi виявляються 
у творчостi осiб до- та пiслярепродуктивного вiку iнакше, 
нiж у чоловiкiв та жiнок репродуктивного вiку. У раннiй 
творчостi Т. Шевченка iнфантильна (пiдкреслюємо, що лише 
в сенсi «до-гендерна») свiдомiсть виявляється в культi матерi, 
точнiше у виразi трагедiї її вiдсутностi i пов’язаному з ним 
автопозицiонуваннi суб’єктом себе як сироти (цей маркер ак-
туальний лише у сферi iнфантильного), наприклад, як у вiршi 
«На вiчну пам’ять Котляревському»:

Чи сирота, що до свiта
Встає працювати,
Опиниться, послухає.
Мов батько та мати
Розпитують, розмовляють [9, с. 14].

I хоча мотив сирiтства як варiацiя мотиву вiдчуження, самот-
ностi властивий вiтчизнянiй романтичнiй поезiї, у творчостi 
Т. Шевченка самохарактеристика лiричного героя як сироти 
оприявнює не лише його належнiсть до соцiального маргiнесу, 
а i його «недорослiсть», «не-маскулiннiсть», що дозволяє йому 
прояв бурхливих емоцiй, почуттiв жалю, суму, болю, спiвчуття, 
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часто жалостi до себе: «Я сирота, мiй голубе, / Як i на чужинi. / 
Чого ж серце б’ється, рветься? / Я там одинокий» («Н. Марке-
вичу») [9, с 29]. «Недорослiсть» лiричного героя виявляється i 
в применшеннi ним своїх здiбностей i можливостей передусiм 
у царинi Слова: 

Кобзарi спiвають,
Все спiвають, як дiялось,
Слiпi небораки,
Бо дотепнi... А я... А я
Тiлько вмiю плакать,
Тiльки сльози за Украйну...
А слова немає... 
(«Думи мої, думи мої») [9, с. 29],

Також у самоприниженнi (не без мазохiстичних вiдтiнкiв): «Ви 
розумнi люди – / А я дурень; один собi / У моїй хатинi / Заспiваю, 
заридаю, / Як мала дитина» («Гайдамаки») [9, с. 31]. Домiнування 
мотивiв плачу, ридань у поезiї Т. Шевченка цього перiоду є, зви-
чайно, наслiдком гiперемоцiйностi його поетичного стилю та 
тогочасної лiтературної традицiї, але i свiдчить про пасивну, 
«експресивну», «жертвенну» позицiю героя щодо свiту, власти-
ву фемiнiннiй та iнфантильнiй свiдомостi. Мiмiкрiя фемiнного 
в раннiй поезiї Кобзаря не гальмується, отже, внаслiдок не-
сформованої маскулiнностi. Лiричний герой часто звертаєть-
ся до дiвчат як порадник, наставник, знавець жiночої (!) долi в 
«Катеринi», «Тополi», навiть «Гайдамаках», у «Мар’янi-черницi» 
порiвнює себе з матiр’ю: «Минуло, дiвчата! / Серце не заснуло, 
я вас не забув. / Люблю вас i досi, як дiточок мати, / Буду вам 
спiвати, поки не засну» [9, с. 59]. Невипадковою є iдентифiкацiя 
оповiдача з образом старого кобзаря в останнiй поемi зокрема й у 
творчостi раннього перiоду загалом: маргiнальнiсть i безсилiсть 
(кобзар слiпий) старостi i дитинностi далекi вiд маскулiнного 
iдеалу, тому в гендерному планi рiвнозначнi. Г. Грабовичем 
помiчена специфiка виражених у Шевченкових творах уяв-
лень про iдеальний шлюб [5, с. 87-88], зокрема бачення його як 
наїв ної, щирої дружби, позбавленої еротизму типу «як дiточок 
двоє / усюди обоє» («Наймичка»), що теж можна вважати про-
явом гендерного iнфантилiзму. Психiчнi причини iнфантильної 
пiдсвiдомої установки, iмовiрно, полягають у фiксацiї на мате-
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ринському, що опосередковано виявилася i у фактах життя мо-
лодого Т. Шевченка (зокрема, його потязi до одружених жiнок, 
яких легше спiвставити з матiр’ю). Гальмування iдентифiкацiї з 
батьком, що означає регрес до iнфантильного, може пояснити i 
маргiнальнiсть мотиву батькiвства, особливо в раннiй творчостi 
митця, i бажане повернення в до-Едипову ситуацiю єдностi 
матерi та сина, i вiдсутнiсть психiчних бар’єрiв при iмiтацiї 
фемiнiнної психiки (аж до самоототожнення з жiночим).

На наступному етапi творчостi Т. Шевченка (перiод «трьох 
лiт») пiдсвiдома iнфантильна установка долається. Висуне-
мо гiпотезу, що поштовхом до цього стала низка бiографiчних 
подiй: здобуття митцем волi, професiйного статусу, творчого  
визнання, повернення на Батькiвщину, що стимулювали рух до 
маскулiнної iдентифiкацiї. У творчостi переломною стала  пое ма 
«Тризна», де автобiографiчний головний герой, представлений 
як пророк, месiя, претендує на гегемонну маску лiннiсть («И мир 
пророка потерял, / И слава сына потеряла»).  Не випадково в 
перiод «трьох лiт» творчiсть Т. Шевченка набуває маскулiнного, 
гнiвно-викривального звучання, i з при ватно-материнської, 
iррацiонально-романтичної царини пере орiєнтовується на 
загальнолюдську, нацiєсофську, а лiричний суб’єкт вiдчуває 
себе компетентним оцiнювати сучасне i сучас никiв: «За що 
ж боролись ми з ляхами? / За що ж ми рiзались з ордами? / 
За що скородили списами / Московськi ребра?! Засiвали, / 
I рудою поливали <...> Що ж на нивi уродилось?! / Уродила 
рута... рута... / Волi нашої отрута» («Чигирине, Чигирине»)   
[9, с. 83]. Виражена в займеннику «ми» iдея нацiональної 
спiльностi вказує на набуту маскулiнну iдентифiкацiю. Вод-
ночас тяжкий душевно-психiчний надлом, помiчений у поезiї 
цього перiоду багатьма шевченкознавцями, сконцентрований у 
поезiї «Три лiта», змiст якої опосередковано вказує на перехiд 
вiд iнфантильно-фемiнiнних емоцiй жалостi та пасивного суму 
до маскулiнної лютi («Опустошили убоге / моє серце тихе / По-
гасили усе добре, / Запалили лихо, / Висушили чадом-димом /   
Тiї добрi сльози, / Що лилися з Катрусею / В московськiй 
дорозi» [9, с. 128]). У цiй поезiї можна вiдшукати й гiпотетичну 
причину психiчного дискомфорту – бiль i гнiв вiд власної виму-
шеної безсилостi перед колонiальною наругою над Україною, 
усвiдомлену завдяки активiзованiй маскулiнностi. Вона мета-
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форично виражена в словах: «Тяжке лихо, та не таке, / Як тому 
дурному, / Що полюбить, побереться, / А вона другому / За три 
шаги продається» [9, с. 128]. Дiагностику кризи маскулiнностi 
творця колонiальної лiтератури, де ставлення до символiчно 
«погвалтованої» країни як уособлення фемiнного (материн-
ського) є своєрiдним «тестом» на маскулiннiсть колонiзованого 
чоловiка-поета, подала О. Забужко в статтi «Гендерна струк-
тура української колонiальної свiдомостi: щодо формулю-
вання питання» (2002). Природною реакцiєю на безсилiсть i 
нацiональну (а на пiдсвiдомому рiвнi – маскулiнну) образу є 
гнiв, нищiвний сарказм, що вибухає в поезiях цього перiоду 
на адресу як зовнiшнiх, так i внутрiшнiх ворогiв України, яка 
тепер  уособлює в собi слабке i понiвечене ворогом фемiнне. 

Лише ситуацiя поетового заслання несе психiчну розрядку  
цього конфлiкту. З бiографiчних свiдчень В. Рєпнiної, М. Бiло-
зерського про поведiнку поета пiд час арешту [3, с. 128–129] 
вид но, що поет пiдсвiдомо був готовий, навiть прагнув принести   
своє життя на нацiональний олтар. Попри тяжкi переживання,  
у його поезiях перiоду заслання образ України здобуває iсторiо-
софiчно виважену, екзистенцiйно-релiгiйну iнтерпретацiю [2, 
с. 24]. Позицiя Т. Шевченка щодо України, виражена в його поезiї 
50–60-х рокiв, активна, критична, рацiональна, експресивна, але 
вчинок ним уже зроблено, що дає психiчну врiвноваженiсть. 
I в зазначений перiод вiн пише поеми, змiстовно орiєнтованi 
на тему материнства з розгортанням Едипового мотиву матерi 
та сина, але зображений у них син (Алкiд у «Неофiтах», Син 
у «Марiї») не просто досяг маскулiнної зрiлостi, а здiйснив вiдпо-
вiдний своєму обов’язку вчинок, який найвище оцiнений саме 
матiр’ю, бо вона продовжує його справу. Зрозумiло, що повто-
рюванiсть мотиву дає пiдстави трактувати його i як вияв пiдсвi-
домого прагнення поета до визнання Україною його подвигу,  
i глибше – як прагнення материнської оцiнки його здобутої 
маскулiнностi. У перiод заслання Т. Шевченко пише i прозовi 
твори, квалiфiкованi Ю. Гончар як маскулiннi [4, с. 99–108]. Їхня  
поява є, отже, цiлком природною з огляду на дозрiлу маскулiн-
нiсть митця, що вiдображена i у фактах його бiографiї: батькiв-
ська любов до Наталочки Ускової, сватання до набагато молод-
ших дiвчат (К. Пiунової, Л. Полусмакової), якi за вiком або 
соцiальним станом пiдтримували б модель «батько – донька». 
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Розчарування в бажаному батькiвствi, пiдсилене самотнiстю, пе-
ре житим засланням, зрештою старiнням, зумовили повернення   
в поезiю останнiх рокiв Кобзаря тужливих iнтонацiй, мотивiв 
сирiтства, фантазiй про iнфантильне («Росли укупочцi, зросли»). 

Варто зауважити, що на рiвнi письма у творчостi Т. Шевченка  
вiд перiоду «трьох лiт» i далi домiнують маскулiннi елементи, 
передусiм рiшуче утвердження власної позицiї, емпатичнiсть 
поступається мiсцем агресивностi, виявом якої є, зокрема, зла 
iронiя та сарказм, проблематика переорiєнтовується на загаль-
нолюдську, загальнонацiональну, на рiвнi риторики замiсть па-
сивної експресивностi звучать заклики до рiшучих дiй, iнвек-
тивнi iнтонацiї («Поховайте та вставайте, / Кайдани порвiте /  
I вражою злою кров’ю / Волю окропiте» («Заповiт») [9, с. 129].  
Оцiнка оповiдачем (автором) сучасного та минулого засвiд-
чує упевненiсть у власнiй компетентностi i належностi до 
нацiонального (дорослого, маскулiнного) буття, тобто у власнiй 
суб’єктностi (жiноче у його творчостi усiх перiодiв мало ста-
тус об’єкта манiпуляцiй – фатуму, чоловiкiв, народної моралi). 
Така специфiка письма дає пiдстави твердити про домiнанти 
маскулiнного у зрiлiй творчостi Т. Шевченка.

Гендерне шевченкознавство в Українi перебуває на стадiї сво-
го становлення. Це спонукає визначити або ж критично пере-
глянути методологiчнi пiдходи, що мають бути зорiєнтованi на 
розкриття гендерних засад особистостi митця та поетики  його 
твору. Ефективним тут вважаємо психоаналiтичний i психо-
бiографiчний, а не постструктуралiстський iнструментарiй. 
Предметом гендерного розгляду має бути трансльована у творi 
свiдомiсть, вiдрефлексована нею картина свiту та письмо як 
їхнє текстуальне вираження. 

Застосовуючи цi методологiчнi засади до гендерного ви-
вчення творчостi Т. Шевченка, вважаємо за доцiльне розгляда-
ти її хронологiчно за творчими етапами. Загалом тип гендерної 
свiдомостi митця визначається фiксацiєю на материнському, що 
наснажує її тематично, образно, емоцiйно, сублiмує переживання 
Едипової травми, що в маскулiнному варiантi передбачає єднан-
ня матерi та сина за умови усунення батька. Водночас зафiксована 
iмiтацiя фемiнiнної «версiї» Едипового комплексу, що в зобра женнi 
дуади мати-дочка активiзує архетипи Доброї та Злої Матерi. В обох 
«сценарiях» Едипового комплексу жiнка постає як жертва, об’єкт 
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манiпуляцiї, що оприявнює маскулiнний ракурс рецепцiї жiночого. 
Однак у ранньому перiодi творчостi Т. Шевченка гальмування 
iдентифiкацiї з батькiвським, мiмiкрiя до фемiнного свiдчать про 
iнфантильнiсть трансльованої гендерної свi домостi, що текстуаль-
но виражається в мотивах сирiтства, неповноцiнностi, емоцiйностi, 
пасивнiй позицiї щодо свiту. Перiодом «трьох лiт» розпочинаєть-
ся розвиток маскулiнних тенденцiй у творчостi Т. Шевченка, що 
досягли вивершення лише пiсля символiчного порятунку Украї-
ни–жертви покараного засланням поета, що пiдсвiдомо означає 
успiшно пройдений «тест» на маскулiннiсть. Маскулiнна гендерна 
свiдомiсть текстуально виявляється в переорiєнтацiї проблемати-
ки на громадсько-iсторiософську, у змiнi автопозицiонування – iз 
мазохiстичного сироти – до лiдера, навiть героя нацiї, у риторичнiй 
«агресiї» (iнвективи, сарказм). Отже, у гендерному планi поезiя 
Тараса Шевченка є версiєю iндивiдуального i нацiонального ста-
новлення маскулiнного, що постало об’єктивно необхiдним для 
розбудови нацiонального життя.
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Ольга Яблонська 
(Луцьк)

«ДЕ Ж СЛАВА ВАША?? НА СЛОВАХ!»: 
ШЕВЧЕНКОВI РОЗМИСЛИ  

ПРО НОВУ НАЦIОНАЛЬНУ ЕЛIТУ

З утратою державностi українська полiтична елiта ХVIII ст. 
як привiлейований прошарок суспiльства мусила зроби-
ти ви бiр: або пристосуватися до нових обставин iз бажани-
ми для себе привiлеями (дворянство), або намагатися збе-
регти хоч якiсь прояви автономiї України. Намагаючись 
знищити iнако мислячих, репресивна машина iмперiї не могла 
викоренити нацiонально-полiтичнi iдеали. Подiї другої поло-
вини ХVIII ст. – зруйнування Запорiзької Сiчi, запроваджен-
ня крiпацтва, утвердження iмперського адмiнiстративного 
подiлу – остаточно довели присутнiсть Росiї. А пiсля третьо-
го подiлу Польщi 1795 року вiдбулося чергове розмежування 
українства. Росiйська iмперiя знову спричинилася до розколу,  
утвердивши на захiдноукраїнських землях iз кiнця 1820-х рокiв 
москвофiльство.

Буття без полiтичної елiти – перiод недержавностi. На-
щадки колишнiх українських лiдерiв були на службi у ворогiв 
України. Натомiсть у суспiльствi формувалася нова елiта – iн-
телектуальна, яка також була пов’язана з iмперською системою, 
адже освiта – одна зi складових державної машини. Пригадає-
мо, що i Харкiвський (1805), i Київський (1834) унiверситети 
були створенi як оплоти Росiйської iмперiї в Малоросiї. Однак 
у середовищi мислячих людей виникало закономiрне питання 
«…що ми? / Чиї сини? яких батькiв? / Ким? за що закутi?..» [9, 
т. 1, с. 253], що спонукало до прагнення вiднайти своє корiння. 
Так виникли гурток любителiв малоросiйської словесностi в 
Харкiвському унiверситетi, угруповання «Руська трiйця» з її 
фольклорно-етнографiчними зацiкавленнями в середовищi 
Львiвської семiнарiї, а в 40-х роках ХIХ ст. український 
нацiональний рух розгорнувся в Київському унiверситетi.

Навiть у Петербурзi, центрi Росiйської iмперiї, згуртува-
лася сильна українська громада, що зберiгала нацiональну 
iдентичнiсть, i, дбаючи про утвердження «свого», видавала 
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українськi книги та альманахи (дiяльнiсть Є. Гребiнки). Зви-
чайно, однорiдним це середовище не було. Адже Шевченкове 
сатиричне звертання «Панове субскрибенти!» з промовистим 
образом Кирпи-Гнучношеєнкова, образ землячка з циновими 
ґудзиками (комедiя «Сон (У всякого своя доля…)»), роздуми в 
«Передмовi до нездiйсненого видання “Кобзаря”» (1847) – усе 
це спостереження про українцiв у Петербурзi, якi «Промiняли 
свою добру матiр – на п’яницю непотребную» [10, т. 6, с. 315].

Росiя прагнула пiдпорядкувати собi освiтнiй та науко вий 
потенцiал української нацiї. Зросiйщення України активно 
впроваджувалося насамперед на мовному рiвнi. Як заува-
жив З. Когут, «українцi передусiм мусили розвинути новий, 
спроможний до лiдерства шар – iнтелiгенцiю, що очолила 
нацiональний рух, який базувався не стiльки на iсторичнiй 
легiтимностi, скiльки на етнолiнгвiстичних пiдставах» [1, 
с. 263]. Передмова А. Метлинського до збiрки «Думки та пiснi 
та ще дещо» (1839) демонструє стурбованiсть майбутнiм рiдної 
мови. Майже через сто рокiв есеїст i публiцист Б. Ольхiвський 
назве її «свого роду похоронною церемонiєю» [4, с. 39].

Т. Шевченко, готуючи до друку першу збiрку, у поетичному 
вступi емоцiйно сказав: «А я… А я / Тiлько вмiю плакать, / Тiлько 
сльози за Украйну… / А слова – немає…» [9, т. 1, с. 58], тобто сло-
во розцiнюється автором як певна сила, що має потенцiал дiї. 
А звертаючись до гайдамакiв, героїв свого твору, поет застерiгає: 
«Йдете в люди, а там тепер / Все письменне стало» [9, т. 1, с. 65], 
а значить, i самому треба бути озброєним знаннями. Iнше питан-
ня – якi сáме потрiбнi. Протягом усього творчого шляху Т. Шев-
ченко доводить, що знання мають бути здобутi вiд народу i про 
народ, а не сумнiвнi, отриманi за посередництва чужого (того ж 
нiмця-професора). Поет викриває тих, хто зневажає своє, рiдне, 
вважаючи його вiдсталим, а натомiсть орiєнтується на чужi 
iдеали: «Доборолась Україна до самого краю. / Гiрше ляха свої 
дiти / Її розпинають. / Замiс[т] ь пива праведную / Кров iз ре-
бер точать. / Просвiтити, кажуть, хочуть / Материнi очi / Совре-
менними огнями. / Повести за вiком, / За нiмцями, недорiку, / 
Слiпую калiку» [9, т. 1, с. 253–254]. Та й чимало освiчених лю-
дей не вiрять у духовний потенцiал народу. У першiй редакцiї 
«Москалевої криницi» поет виносить присуд: «…непевнi / Якi 
вельможi просвiщеннi…»; «Такi-то темнiї дiла / Творяться ниш-
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ком на сiм свiтi! / А вас, письменних, треба б бити, / Щоб не кри-
чали: “Ах! аллах! / Не варт, не варт на свiтi жити!”»; «А ви їм жить 
не даєте, / Бо ви для себе живете, / Заплющивши письменнi очi» 
[9, т. 2, с. 51]. Т. Шевченко вказує на невiдповiднiсть декларова-
ного й реального в життi таких освiчених: «А жаль менi, i жаль 
великий, / На просвiщенних християн. / <…> / I звiр того не зро-
бить дикий, / Що ви, б’ючи поклони, / З братами дiє те… Закони / 
Катами писанi за вас, / То вам байдуже, в добрий час / У Київ 
їздите щороку / Та сповiдаєтесь, нiвроку, / У схимника!..» [9, т. 2, 
с. 95]. Письменник викриває сутнiсть тих людей, якi становлять 
основи iмперiї, вони читають Святе Письмо, бо так треба; зовнi 
вони – «в золотi», але єство – «голе»: «А в нас!.. На те письменнi 
ми, / Читаєм божiї глаголи!.. / I од глибо[ко]ї тюрми / та до висо-
кого престола – / Усi ми в золотi i голi» [9, т. 1, с. 247].

Послання «I мертвим, i живим…» сповнене зболених виснов-
кiв про тих, хто недооцiнює своє, однак возвеличує пустоту при-
внесених iдей («Нема на свiтi України, / Немає другого Днiп-
ра, / А ви претеся на чужину / Шукати доброго добра, / Добра 
святого. Волi! волi! / Братерства братнього! Найшли, / Несли, 
несли з чужого поля / I в Україну принесли / Великих слов ве-
лику силу, / Та й бiльш нiчого» [9, т. 1, с. 250–251]); хто декларує 
високi iдеї, але реалiї їхнього життя протилежнi («Кричите, / 
Що бог создав вас не на те, / Щоб ви неправдi поклонились!.. / 
I хилитесь, як i хилились, / I знову шкуру дерете / З братiв не-
зрящих, гречкосiїв, / I сонця-правди дозрiвать / В нiмецькi землi, 
не чужiї, / Претеся знову!.. Якби взять / I всю мiзерiю з собою, / 
Дiдами крадене добро, / Тойдi оставсь би сиротою / З святими 
горами Днiпро!» [9, т. 1, с. 251]); хто живе чужими авторитетами 
(«Якби ви вчились так, як треба, / То й мудрость би була своя. / 
А то залiзите на небо: / “I ми не ми, i я не я, / I все те бачив, i все 
знаю, / Нема нi пекла, анi раю. / Немає й бога, тiлько я! / Та ку-
ций нiмець узловатий, / А бiльш нiкого!..”» [9, т. 1, с. 251–252]). 
Тому Т. Шевченко переконаний, що такi просвiченi українцi, 
якщо не змiняться, не принесуть користi рiднiй землi: «I Колла-
ра читаєте / З усiєї сили, / I Шафарка, i Ганка, / I в слав’янофiли / 
Так i претесь… I всi мови / Слав’янського люду – / Всi знаєте. 
А своєї / Дас[т]ьбi… Колись будем / I по-своєму глаголять, / Як 
нiмець покаже / Та до того й iсторiю / Нашу нам розкаже, – / 
Отойдi ми заходимось!..» [9, т. 1, с. 252].
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Iнтелiгенцiя як культурна елiта повинна забезпечити правдиве 
написання iсторiї українського народу, знання мови та культури. 
Доречно пригадати мiркування Б. Ольхiвського: «Нацiональна 
елiта, це не клясова верства, як проголошував В. Липинський, 
пишучи iдеольоґiю гетьманства. Нацiональна елiта видiляється 
зi всiх клясових станiв та зi всiх професiй нацiї. Елiту складають 
тi люде, для яких iдейна служба своїй нацiї є найвищим посту-
лятом [пожирнення Б. Ольхiвського. – О. Я.]» [5].

Реальна елiта часiв Т. Шевченка не вiдповiдала нацiональним 
критерiям, бо переважно не обстоювала iдеали українцiв (на 
соцiальному, полiтичному рiвнях), а значить, не вiрила в дер-
жавотворчий потенцiал. Тому поет плекає надiю, що українськi 
письменники, як духовний авторитет для усiєї нацiї, зумiють 
утвердити україноцентричнi, волелюбнi настрої, – молодий ав-
тор скеровує класика Г. Квiтку-Основ’яненка до iсторичної те-
матики (послання «До Основ’яненка»). А присвята «На вiчну 
пам’ять Котляревському» засвiдчує, що й сам Т. Шевченко 
бачив себе як українського письменника. Те, що поет не поли-
шає думки про роль митцiв слова як лiдерiв нацiї, демонструє 
поезiя «Гоголю».

Однак Шевченкiвська доба – один iз етапiв iсторiї 
«несвiдомости й наївности української» [6, с. 28], iнтелiгенцiя 
недолуга, вона ще боялася, не могла вiдкрито заявити про свою 
нацiональну iдентичнiсть. Наприкiнцi ХХ ст. Є. Сверстюк на-
писав про кволу iнтелiгенцiю, яка «йшла за течiєю» [8, с. 41], 
та про псевдоiнтелiгенцiю, яка «не йшла нiкуди» [8, с. 41].  
 Зрештою, асимiляторськi риси не є окремiшньою ознакою, 
а сформувалися в ментальностi як наслiдок багатовiкової 
iсторiї бездержавностi. 

Попри такi тенденцiї, у 1840-х роках вiдбувалася полiтиза цiя 
українського нацiонального руху: у першiй половинi десяти-
лiття в Києвi iснував гурток, названий згодом П. Кулiшем «Ки-
ївська молода», у 1846–1847 роках дiяло Кирило-Мефодiївське 
братство, у середовищi якого формувалися зародки полiтичної 
свiдомостi. «Книги буття українського народу» М. Косто-
марова утверджують iдею месiанiзму поневоленої нацiї. 
Шевченковi твори перiоду «трьох лiт» актуалiзують проб лему 
нацiональної самосвiдомостi, поет доводить, що утверджувати 
її має нацiональна iнтелектуальна елiта. 
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Звичайно, для iмперiї українська елiта – завжди провiнцiйна, 
а не окремiшня, самодостатня, нацiональна. Тому протистояння 
асимiляцiї, занепаду нацiональних основ – найперше завдання 
української iнтелектуальної елiти. А життя пiдневiльної нацiї – 
це боротьба за виживання, спрямована на збереження свого 
нацiонального обличчя, iдентичностi.

Як протистояння iмперським тенденцiям Росiї розвивали-
ся полiтичнi жанри в художнiй та публiцистичнiй лiтературi. 
У 1840-х роках це насамперед творчiсть Т. Шевченка: полiтична 
поема «Сон (У всякого своя доля…)» та iншi твори перiоду 
«трьох лiт», звертання «Панове субскрибенти!», передмова до 
«Другого кобзаря» (1847). Однак останнiй текст, який можна 
розцiнювати як есе, не заклав традицiй iнтелектуальної прози, 
оскiльки не дiйшов тодi до читача. Полемiчнiсть i дiалогiчнiсть 
переднього слова Т. Шевченка не стали сутнiсною ознакою 
сучасної йому публiцистики. I навiть «Зазивний лист до укра-
їнської iнтелiгенцiї» П. Кулiша (1882), що постав як вiдповiдь 
на Емський указ, в утвердженнi культурницької роботи   
всупереч обставинам оперує не такими експресивно наснаже-
ними  засобами [2].

На початку жовтня 1843 року Т. Шевченко написав 
полiтичну медитацiю «Розрита могила». Україна постала 
тут як розрита могила, зi зруйнованою колишньою славою, 
з iнертними жителями, якi втратили вiдчуття нацiональної 
самоiдентичностi. Поет згадує недобрим словом нерозумно-
го сина Украї ни Б. Хмельницького, наслiдком полiтики якого 
стала руїна державностi. Такими ж одкровеннями переповнена 
полiтична поезiя аналогiчного медитативного плану «Чигрине, 
Чигрине…», написана вже пiсля першої поїздки в Україну – 
у лютому 1844 року. Т. Шевченко мислить Чигирин як колиш-
ню гетьманську резиденцiю, однак нинi це мiсто втратило своє 
полiтичне значення, а могили, як свiдки його слави, розсипа-
ються. Та й Україна заснула, проспавши «Чигирин-Україну», 
i тепер треба чекати нового поколiння гетьманiв. I поету треба 
«новий лемiш i чересло», щоб зi слiз зродилося слово-зброя, 
«Ножi обоюднi», якi «Розпанахають погане, / Гниле серце, 
трудне, / I вицiдять сукровату, / I наллють живої / Козацької 
кровi, / Чистої, святої!!! [9, т. 1, с. 172], поки нарештi «встане / 
Правда на сiм свiтi» [9, т. 1, с. 172]. Взаємопроникнення образiв 
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реально зримих i внутрiшнiх постають у творi як результат ве-
ликої духовної потуги, що демонструє максимальне страждан-
ня i надiю на очищення нацiї.

У посланнi «I мертвим, i живим…» (грудень 1845 р.), зверне-
ному до всiх українцiв, поет насамперед плекає надiю достука-
тися до розуму й серця «старшого брата» – iнтелiгенцiї, яка мала 
би стати наставником «незрячого брата гречкосiя». Пригадаємо, 
як епiграф, обраний iз Бiблiї, увиразнює iдейний задум твору: 
«Аще кто речет, яко люблю бога, а брата своего ненавидит, ложь 
есть» [9, т. 1, с. 250]. Iдея братолюбства, нацiональної гармонiї та 
злагоди цiлком можлива в реалiзацiї суспiльного життя України, 
розмiрковує поет, але треба, щоб iнтелiгенцiя усвiдомила свою 
роль. Тому й звучить заклик «Обнiмiте ж, брати мої, / Наймен-
шого брата – / Нехай мати усмiхнеться, / Заплакана мати», мати 
Україна [9, т. 1, с. 254]. За таких обставин настане громадянська 
iдилiя в Українi: «I оживе добра слава, / слава України, / I свiт 
ясний, невечернiй / Тихо засiяє…» [9, т. 1, с. 255]. Закликом до 
братолюбiя як основи гармонiйного  су спiльства завершується 
громадянське послання «I мертвим, i живим…». Отже, елiта му-
сить стати нацiональною, усвiдомити свою громадянську мiсiю – 
реконструювати втраченi державо творчi первнi українцiв.

Особливої напруги нацiональний сором поета досягнув у 
мiстерiї «Великий льох». Адже три душi – це тi несвiдомi укра-
їнцi, через байдужiсть яких i став можливим занепад держав-
ностi України. За життя кожна з них не знала, що допомагає 
вороговi. Але чи настало усвiдомлення того, наскiльки злочин-
ними були їхнi дiї? Очевидно, нi, бо надiються на прощення  сво-
їх грiхiв, тобто чекають, коли москаль розкопає великий  льох, 
а значить, тi душi хочуть цiлковитої руїни України. О. Пав лiв 
указує, що земний вiк трьох душ є вираженням рiвня полiтичної 
свiдомостi нацiональної елiти, тобто козацької старшини: за 
Б. Хмельницького вона майже вiдповiдала вимогам часу (дiвчи-
на була на виданнi), за I. Мазепи – значно знизилася (пiдлiток), 
а за часiв правлiння Катерини – майже вiдсутня (немовля) [7].

Антиукраїнськi позицiї мають сучасники Т. Шевченка: тi, хто 
свiдомо чинить зло своїй нацiї, i тi, хто мав би стати духов ним 
лiдером нацiї, її очiльником, а є духовним покручем. Фiзичне 
калiцтво трьох лiрникiв є вираженням духовної недолугостi 
української iнтелiгенцiї.
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Iмперське поневолення нацiї несе руйнацiю її основ. У мiсте-
рiї «Великий льох» у розповiдi другої душi образ безверхої хати, 
яку потiм «розкидали / I сволок з словами / На угiлля попали-
ли!..» [9, т. 1, с. 223], є вираженням утрати української держави 
як спiльного дому. Та й в епiлозi Україну зображено як руї ну: 
«Церков-домовину нема кому полагодить!!» [9, т. 1, с. 232].

Як i вимагає жанр мiстерiї, очiкуване воскресiння дер-
жавностi настане, бо Москва «великого ж того льоху / Ще й 
не дошукалась» [9, т. 1, с. 232], та й в епiлозi («Стоїть в селi 
Суботовi…») Т. Шевченко наголошує, що з-пiд руїн «церкви- 
домовини» «…Встане Україна» [9, т. 1, с. 233].

Т. Шевченко категоричний в оцiнцi тих українцiв, якi розбу-
довують Росiю, бо вони на службi в iмперiї, їхнi зусилля та ро-
зум спрямованi не на благо України: «А тим часом перевертнi / 
Нехай пiдростають / Та поможуть москалевi / Господарювати, / 
Та з матерi полатану / Сорочку знiмати. / Помагайте, недолюд-
ки, / Матiр катувати» [9, т. 1, с. 169–170]. Вони вже втраченi 
для України, отже, в України з такими дiтьми немає майбут-
нього: «Україно! Україно! / Оце твої дiти, / Твої квiти молодiї, / 
Чорнилом политi. / Московською блекотою / В нiмецьких 
теп лицях / Заглушенi!.. Плач, Украйно! / Бездiтна вдови-
це!» [9, т. 1, с. 190]. Вони вивчають iмперський варiант iсторiї, 
представлений М. Карамзiним в «Iсторiї держави росiйської» 
(«Дивись, якi! Карамзiна, / Бачиш, прочитали! / Та й дума-
ють, що ось-то ми! / А дзусь, недорiки!» [9, т. 1, с. 226]), а зна-
чить, сповiдують росiйську державну, тобто шовiнiстичну, та 
культурну належнiсть. Нацiональна самокритика Т. Шевчен-
ка оголює їхнє приниження, рабську психологiю: «Чого ж ви 
чванитеся, ви! / Сини сердешної Украйни! / Що добре ходите 
в ярмi, / Ще лучше, як батьки ходили. / Не чваньтесь, з вас де-
руть ремiнь, / А з їх, бувало, й лiй топили» [9, т. 1, с. 253]; «А ми 
дивились та мовчали, / Та мовчки чухали чуби. / Нiмiї, подлiї 
раби! / Пiднiжки царськiї, лакеї / Капрала п’яного!» [9, т. 2, 
с. 230]. На службi чужiй вiтчизнi, будучи слiпими виконавцями 
чужої волi, вони готовi покласти голову за чужi iнтереси: «Не 
славтеся царевою / Святою войною. / Бо ви й самi не знаєте, / 
Що царики коять. / А кричите, що несете / I душу, i шкуру / За 
отечество!.. Єй-богу, / Овеча натура; / Дурний шию пiдставляє / 
I не знає за що!» [9, т. 1, с. 257]. Це тi, хто задоволений своїм 
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пiдневiльним становищем: «Раби, невольники недужi, / Засну-
ли, мов свиня в калюжi, / В своїй неволi!» [9, т. 2, с. 287].

Безвольна, боягузлива натура сучасникiв є пiдставою для 
Т. Шевченка виголосити присуд: «Славних прадiдiв великих / 
Правнуки поганi!» [9, т. 1, с. 252]. Поет викриває гнилу сутнiсть 
i показнi чесноти нащадкiв древнiх родiв: «Оце ледащо. Щирий 
пан, / Потомок гетьмана дурного, / I презавзятий патрiот; / Та й 
християнин ще й до того. / У Київ їздить всякий год, / У свитi 
ходить меж панами, / I п’є горiлку з мужиками, / I вольнодум-
ствує в шинку. / Отут вiн ввесь, хоч надрюкуй» [9, т. 2, с. 91]. 
Як наголошував I. Лисяк-Рудницький, «Шевченко суворо до-
коряв українському шляхетству за те, що воно морально опо-
ганило себе вiрнопiдданою службою царям та поневоленням 
селянина-крiпака» [3, с. 82].

Найстрашнiшою прикметою нацiональної безликостi 
iнтелiгенцiї поет уважає втрату нацiональної пам’ятi. У посланнi 
«I мертвим, i живим…» через образ, створений за ланцюжковим 
принципом, утiлено корозiйнi процеси суспiльної свiдомостi: 
«А чиєю кров’ю / Ота земля напоєна, / Що картопля родить, – / 
Вам байдуже. Аби добра / Була для городу!» [9, т. 1, с. 253]. 
Тому й iсторична слава для них – це втраченi, тобто неiснуючi, 
цiнностi: «Клятi! клятi! / Де ж слава ваша?? На словах! / Де 
ваше золото, палати? / Де власть великая? В склепах, / В скле-
пах, повалених ката[ми], / Такими ж самими, як ви» [9, т. 2, 
с. 205]. Хiба це нацiональна аристократiя? Елiта? Провiдна вер-
ства? Вони пустi, без основи, їхня сутнiсть – посада, чин, тобто 
тiльки зовнiшнє: «Ми серцем голi догола! / Раби з кокардою на 
лобi! / Лакеї в золотiй оздобi… / Онуча, смiття з помела / Єго 
величества. Та й годi» [9, т. 2, с. 249]. Шевченковi соцiально-
фiлософськi узагальнення викривають моральну деградацiю 
тих, хто вважає себе кращим, бо мають освiту: «Дурнi та гордiї 
ми люди / На всiх шляхах, по всiй усюдi, / А хвалимось, що ось-
то ми / I над землею i водою, / I од палат та до тюрми / Усе царi, 
а над собою / Аж деспоти – такi царi, / I на престолi i в неволi»; 
«Орли, орли ви сизокрилi, / Поки вам лихо не приснилось, / 
Хоч невеличке, хоч на час!» [9, т. 2, с. 187]; «Жили ви лютими 
звiрми, / А в свинi перейшли!..» [9, т. 2, с. 205].

Як наголошував Б. Ольхiвський, «Елiта, це цiлий нервовий 
систем кожної нацiї, без якого нацiя являється безформною, 
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нетворчою масою» [5]. Якщо ж вона служить чужим iнтересам, 
як писав Т. Шевченко, «Няньки, / Дядьки отечества чужо-
го!» [9, т. 2, с. 304], то нацiя залишається безликою масою. Як 
аксiома звучать висновки Є. Сверстюка: «Iнтелiгенцiя за са-
мою своєю природою покликана захищати принципи i вищi 
вартостi, представляти нацiональнi iнтереси. Вона переймає 
естафету етичного iдеалiзму i стоїть у вiчнiй опозицiї до само-
вдоволеної бюрократiї, чиї вартостi розмiннi й минущi. Вона 
усiм єством обстоює та пiдносить тi вартостi, за якi платять 
життям» [8, с. 41].

Т. Шевченко – не провiнцiйний поет, а поет усiєї нацiї, який 
увiбрав i розвинув художнi традицiї українцiв. Його дiяльнiсть 
i свiдома громадянська позицiя стали ґрунтом для вирiзнення в 
українському менталiтетi типу активного українця, шевченкiв-
ської людини (М. Шлемкевич). В умовах полiтичної несвобо-
ди Т. Шевченко продемонстрував вiрнiсть нацiональним iдеям, 
тому став взiрцем для української нацiональної елiти.
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Галина Яструбецька 
 (Луцьк)

ЕКСПРЕСIОНIСТИЧНИЙ ГОРИЗОНТ МОЖЛИВОСТЕЙ 
ЗБIРКИ «БЕРМУДСЬКИЙ ТРИКУТНИК»  

IГОРЯ РИМАРУКА

Iгор Римарук належить до лiтературного поколiння 
1980-х рокiв. В одному зi своїх iнтерв’ю вiн висловив дум-
ку про те, що не «схильний оперувати категорiями поколiнь 
чи лiтературних напрямкiв, – волiв би говорити про окремi 
особистостi» [14]. Однак, яким би яскраво iндивiдуальним 
не був поет, iснують типологiчнi особливостi, що виявляють  
перебування художньої свiдомостi в площинi дiї схожих 
естетичних факторiв. Застосовуючи принцип «хвильової 
теорiї» Д. Чижевського, можна стверджувати, що перiодично 
(хвилеподiбно) активiзуються певнi стильовi ферменти, еле-
менти, якi проявляють себе у творчостi цiлого поколiння, що 
спричинено духовно-iнтелектуальним клiматом. Останнiй зна-
чною мiрою залежний вiд характеру суспiльних процесiв, не 
будучи цiлковито їм пiдпорядкованим, тому що лiтературна 
творчiсть – це насамперед критерiй етичностi, моральностi, 
як уважає О. Пас: «Мораль письменника не в темах i не в дум-
ках, а в поводженнi наодинцi зi словом» [11, с.  35]. Погляди 
I. Римарука – морального максималiста – збiгаються з погля-
дом нобелiвського лау реата, адже «поети-“вiсiмдесятники” 
повернули вiршевi його призначення i смисл, який – не поза 
вiршем, а в ньому самому, диктується не добрими намiрами чи 
полiтичною кон’юктурою, а законами розвитку самої мови, якi 
вiдмiняють наперед заготовленi рiшення» [14].

Творче поколiння 1980-х активно обговорювало й осмислю-
вало проблему сутi творчостi та призначення митця. Позицiї, що 
їх озвучили Ю. Андрухович, Н. Бiлоцеркiвець, В. Герасим’юк, 
О. Забужко, К. Москалець, В. Неборак, Є. Пашковський, ви-
являють культивування iдеї елiтарностi, самодостатностi, 
синергетичностi поетичних структур. Сучасна наукова па-
радигма «вiсiмдесятництва» (Н. Анiсiмова, Я. Голобородько, 
Л. Демська-Будзуляк, I. Дзюба, Н. Зборовська, М. Iльницький, 
Ю. Ковалiв, В. Моренець, В. Панченко та iн.) мiстить виснов-

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



317

ки, що вказують на певнi iдейно-стильовi домiнанти, а саме: 
герметичнiсть, фiлологiчнiсть, мiфологiчнiсть, особливу енер-
гетику свiтовiдчуття, примат художнiх критерiїв.

«Саме вiсiмдесятники, вiдкинувши iдеологiчнi канони, запо-
чаткували потужний рух у напрямку вiдродження естетичної 
само достатностi поетичного слова», – констатує Н. Анiсiмова [1], 
узагальнюючи й пiдсумовуючи рецептивнi надбання про явище 
цiєї творчої генерацiї, що взяла за основу мистецьку стратегiю, 
суть якої можна передати словами В. Беньямiна: «Кожна мова 
сповiщає себе в самiй собi, вона у найчистiшому сенсi слова є 
“оточення” сповiщення (das “Medium” der Mitteilung). Серед-
нє (Das Mediale), себто безпосереднiсть будь-якого духовного 
сповiщення, складає засадничу проблему мовної теорiї, i коли 
комусь заманеться назвати цю безпосереднiсть магiчною, то 
першо початковою проблемою мови є її магiя» [2, с. 65–66]. 
В есе «Учення про подiбне» В. Беньямiн тлумачить сенс магiї: 
«Письмо i мова суть те, чому ясновидiння поступилося своїми 
давнiми силами в плинi iсторiї» [2, с. 213]. Чим далi вiд момен-
ту реалiзацiї iдеї одкровення сутi свiту в словi, тим менш улови-
мий зв’язок мiж актом одкровення i названою рiччю, тим слабша 
«первинна сила висловлювання» (Ґ.-Ґ. Ґадамер). 

Поколiння 80-х реабiлiтувало принцип самопрезентацiї 
поетичного слова, повернуло, як уважає I. Римарук, утраченi 
першосмисли слiв, вiдновило зв’язки, якi колись поєднували 
людину з усезагальним Абсолютом, iз Arcana coelestia (По-
таємним небом) [15, с. 5]. Тi естетичнi цiнностi, включаючи 
категорiю-стан свободи як нарiжний камiнь творчої настанови, 
що їх мали впроваджувати молодi письменники, були засадни-
чими для герметичної стильової течiї, що є, на думку Т. Пас-
туха, «найскладнiшою стильовою пропозицiєю в європейськiй 
поезiї ХХ ст.» [12, с. 520]. Ключовi поняття поетiв 1980-х 
рокiв, ґрунтованi на концептах герметики й експресiонiзму, 
на розумiннi власного функцiонального оточення (видавничi 
iнституцiї, пуб лiка, критика, як твердить М. Рябчук), засвiдчу-
ють загальне спрямування пошукiв сутнiсного, екстраполяцiю 
дiйс ностi в лiрику («iнкарнацiя сенсу в мову», Ґ.-Ґ. Ґадамер), 
що активiзує її просодiйнi властивостi, сприяє витворенню 
особливо значимого сугестивного поля притаманною їй енер-
гетикою тексту або експресивнiстю.
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Творчий досвiд поетiв 1980-х рокiв реалiзовано в найрiзно-
манiтнiших формах. Дослiдники виявляють у власнiй лiрицi 
бiльше розмаїття стильове, у порiвняннi, наприклад, iз шiст-
десятниками або ренесансною генерацiєю «розстрiляного по-
колiння» (Н. Анiсiмова, Н. Бiлоцеркiвець, М. Ткачук). Спроба 
диференцiювати лiтературний процес 80-х рокiв ХХ ст. пере-
важно сконцентрована на провiдних традицiйних, модернiст-
ських, авангардистських стилях з виокремленням есхато-
логiчної мiфологiчної течiї, що властиво творам I. Римарука, 
В. Герасим’юка, I. Малковича, Т. Мельничука (В. Моренець); 
на подiлi поколiння 80-х на неомодернiстiв i неоавангардистiв 
(Н. Анiсiмова); на визначеннi постмодерного дискурсу й нео-
модерної складової (В. Єшкiлєв). У пiдзаголовку монографiї 
«Київська школа поетiв та її оточення» Т. Пастух виявляє 
дiапазон свого дослiдження: модернi стильовi течiї української 
поезiї 1960–1990-х рокiв. Лiтературознавець такими вважає 
мiфологiчну, сюрреалiстичну, герметичну.

Епiка 80-х рокiв ХХ ст., у порiвняннi з лiрикою, конкретнiше 
представлена в стильовiй парадигмi: неоiмпресiонiзм, комедiй-
ний соцарт, травестiйно-бурлескна лiнiя, iнтелектуальна, тра-
дицiйно-психологiчна, магiчний реалiзм, епатажно-символiчна 
складова, екзистенцiалiзм.

У сучасному лiтературознавствi проблема стильової iден-
тифiкацiї менш актуальна, поряд з пошуками синтезу функ-
цiональних поетик, симбiозу вiдомих течiй i напрямiв. Увага  
зосереджена на окремiй iндивiдуальностi в проекцiї на пост-
модернiстську добу з методологiчними настановами переважно 
логомахiї i логотомiї, на противагу модернiстськiй логократiї. 
Принцип «логоцентричного» дослiдження лiтературних явищ 
останнiх десятилiть ХХ – початку ХХI ст. дає пiдстави вияви-
ти певнi тенденцiї, що засвiдчують феномен художнього мис-
лення на єдинiй «нитцi мови» (Ґ.-Ґ. Ґайдегер), пiдтверджують 
iснування естетичних структур, якi базуються на усвiдомленнi 
доцiльностi унiверсальних систем, вiчних iстин, iєрархiчностi й 
бiнарностi як фундаментальних основах свiтобудови.

Збiрка «Бермудський трикутник» I. Римарука – логiчне 
продовження поетичного монологу, розпочатого ще «Високою  
водою», i водночас – це сутнiсно й естетично вiдмiнна вiд  
попереднiх художня структура. I. Римарук неухильно вiдчужу-
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вався i вiд колишнього братерського кола, i вiд свiту загалом,  
i вiд культивованих досi творчих постулатiв, що виявляли 
тяжiння до панкультурностi, книжництва, фiлологiчностi, 
транс iсторичностi, тобто вказували на певну вiдстань мiж ав-
тором (суб’єктом) i словом (об’єктом). У «Бермудському три-
кутнику» I. Римарук уже перебуває всерединi самого себе як 
поетичної субстанцiї, на що вказує метафора, винесена в назву 
книги. Водночас цей образ iдентифiковано з надпотужною i 
непiдвладною людському розуму трансформуючою силою, що 
кардинально змiнює горизонт екзистенцiї.

Для вiдчитування такої естетичної ситуацiї доречно зверну-
тися до спостереження Ж. Бодрiйяра: «Завдання поезiї – слу-
жити порогом незворотностi для будь-якого термiна або теми 
власне в процесi анаграматичної роботи»* [3, с. 350], тобто пе-
рестановки значень, розсiювання смислу. Iнтенсивнiсть слова в 
збiрцi «Бермудський трикутник» не тiльки в повтореннi певної 
iдентичностi, а й у її руйнацiї. Завдяки цьому забезпечується 
циркуляцiя сенсiв i переживань, iнтенсивнiсть яких iдентична 
експресiонiстичним.

Образ «Бермудського трикутника» є своєрiдним parerga – 
рамкою, обрамленням для книги як експресiонiстичної картини 
свiту. У простiр бермудського трикутника, у значеннi незворотньо-
порогового стану з мiстичною пiдосновою, спроектовано й гори-
зонт архiтектонiки збiрки, вибудуваний на числовiй сим волiцi, 
а також на багатомовностi заголовкiв до триптихiв, якi (заго-
ловки) промовляють в експресiонiстичному, як правило, тонi 
(«Привид-чоловiк», «День Гнiву», «Плачi», «Порожня домiвка», 
«Понад усе», «Камiкадзе», «Похмурий тост», «Стигми»). 

Щодо секретного i сакрального значення чисел iснує багато 
припущень. Загальновiдомо, що Всесвiт, музика i мова в основi 
своїй мають принцип частоти й тривалостi коливань, якi харак-
теризуються сумою будь-яких комбiнацiй чисел. Число – тер-
мiн, застосовуваний до всiх цифр i їх поєднань. Пiфагор, напри-
клад, визначив число як розширення i енергiю сперматичних 
основ, що мiстяться в монадi (усевмiщаюче Єдине). Є також 
iнший погляд, згiдно з яким число – перший зразок, що його 
використав Демiург пiд час створення Всесвiту [16, с. 238].

* Тут i далi переклад з росiйської автора статтi. – Ред.
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Числа, що виконують структуруючу й сенсоувиразнюю-
чу функцiю в «Бермудському трикутнику», – це 3, 9, 12, а та-
кож такi комбiнацiї, як 3 + 1, 3 × 4, 3 × 12. Кожен роздiл має по 
три триптихи. Кожен триптих з роздiлу формують три вiршi 
(3 × 3). Таким чином, у кожному роздiлi – по 9 вiршiв. В основ-
нiй частинi книги – 9 триптихiв (3 × 9). Пiсля трьох основних 
триптихiв подано «пiслямову вiд автора», яка знову мiстить 
три триптихи по три вiршi. Отже, окреслено поєднання 3 + 1, 
а також загальне число триптихiв – 12 (3 × 12). Структурно 
«Бермудський трикутник» нагадує один з основних древньо-
мiстерiальних принципiв – дерево. Основа – стовбур, а розга-
луження – гiлки (крона). «1» (монада) – символ Божественно-
го Отця. «2» (дуада) – символ Великої Матерi. 

«3», «9» – непарнi числа, що, за пiфагорiйською теорiєю, є 
прототипом монади i вважаються визначеними i чоловiчими. 
«3» – перша рiвновага одиниць. Ключовi слова до трiади – 
дружба, мир, справедливiсть, доброчиннiсть, помiрнiсть, ре-
зон. Це число називають мудрiстю, бо люди органiзовують 
теперiшнє, передбачають майбутнє i використовують досвiд 
минулого. Трiада – число пiзнання музики, геометрiї, 
астрономiї i науки про небеснi й земнi тiла. Сакральне значен-
ня трiади i її символа – трикутника – випливає з того факту, 
що її творять монада й дуада, отже, трiада – андрогенна. Це 
означає, що Бог породжує Свої свiти iз Себе i Його творчий 
аспект завжди символiзується трикутником. Власне, такий 
принцип покладений i в основу християнської трiади, будучи 
лише достосованим до законiв i змiсту цього вiровчення (Бог-
Спаситель, Христос, також приймає форму числа i Його роз-
пинають мiж двома розбiйниками за грiхи людей). З огляду 
на таку референцiю можна дiйти вис новку про важливу роль 
щойно простеженого структурування «Бермудського трикут-
ника». Це – прихована алюзiя до часу i способу сотворення 
свiту як згармонiзованої Творцем системи. Числу «3» (трiадi) 
у книзi вiдведена роль першорядного.

Наявна в збiрцi комбiнацiя «3 + 1» виявляє стосунок до 
тетради. Пiфагорiйцi розглядали її як корiнь усiх речей, 
джерело Природи. Усi тетради iнтелектуальнi, з них вини-
кає лад, вони оповивають свiт, як Емпiреї, i проходять че-
рез нього. Пiфагор стверджував, що душу людини формує 
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тетрада: розум, наука, опiнiя (уявлення) i почуття. Речi, 
елементи, сезони в основi мають тетраксис. Ключовi слова 
до тетради – стрiмкiсть, сила, мужнiсть, утримування клю-
ча до Природи (унiверсальна конституцiя не може iснувати 
без тетради). Тетрада також – це гармонiя, первинна глиби-
на й важливiсть. Конструкцiя «Бермудського трикутника» 
(у назвi – трiада як основа творчого аспекту, що передба-
чає якiсну змiну) апелює до тетраксису, задаючи парадигму 
унiверсальностi, збалансованостi.

Еннеада («9») – перший квадрат непарного числа (3 × 3). 
Вона викликає асоцiацiї з недолiками й помилками, адже 
їй бракує одної одиницi, аби сягнути досконалого чис-
ла «10». Еннеада – число людини через дев’ять мiсяцiв її 
ембрiонального розвитку. Ключовi слова – океан i горизонт. 
Це – число бéзмежу, оскiльки за ним безкiнечне число «10». 
«9» – межа, порiг, воно збирає в собi всi числа. Його сфера – 
повiтря (огортає всi числа так, як повiтря землю). Дев’ятку 
розглядають i як зло (перевернуте «6»). Згiдно з Елевсин-
ськими Мiстерiями, «9» – число сфер, крiзь якi свiдомiсть 
пробивається пiд час народження. Завдячуючи подiбностi до 
сперматозоїда, еннеада асоцiюється зi зародженням життя. 
Згiдно з єврейською кабалiстикою, їхнє дерево має 9 гiлок, 
або свiтiв, якi походять вiд Першопричини, або Корони, кот-
ра оточує свої еманацiї, наче шкаралупа яйце. Скандинав-
ське Дерево свiту Iггдрасiль пiдтримує своїми гiлками 9 сфер 
(9 свiтiв). Якщо узагальнити основнi трактування цього чис-
ла, то можна в пiдсумку збагнути семантичний стрижень, ма-
трицю – боротьба, розвиток, передгармонiя, можливiсть нео-
сяжних глибин (океан) i пiдпорядкованiсть межi (декадi як 
символу досконалостi). Антиномiчна природа людини й люд-
ського свiту виявляє себе власне через еннеаду. У «Бермуд-
ському трикутнику» число «9» – на другому мiсцi як похiдне 
вiд «3». У такий спосiб стверджено й дотримано космологiчну 
числову iєрархiю.

Число «12» у збiрцi I. Римарука – похiдне пiсля «3» i «9». 
12 = 10 + 2, горизонт компонентiв дванадцятки вже зазначе-
ний. Варто додати список символiчних iмен дуади, бо вони 
мають переважно виразну експресiонiстичну забарвленiсть: 
дух, зло, морок, нерiвнiсть, нестабiльнiсть, рухливiсть, су-
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перечка, матерiя, розкол мiж множиннiстю i монадою, де-
фект, безформнiсть, невизначенiсть, гармонiя, терпимiсть, 
корiнь, пiднiжжя гори, джерело iдей, помилка, змiннiсть, 
iмпульс, смерть, прирiст, союз, нещастя, одруження, наука, 
переконливiсть, душа. Дуада – символ невiгластва, з одно-
го боку, з другого, – знак матерi, мудростi, бо невiгластво 
передбачає i веде до народження мудростi. Отже, знову 
вiдкрита можливiсть «самособоюнаповнення». Доречно 
тут буде процитувати С. К’єркегора: «Людина – це синтез 
безкiнечного й скiнченного, тимчасового й вiчного, сво-
боди й необхiдностi, коротко кажучи, синтез. Синтез – це 
вiдношення (Forhold) двох членiв. Iз цього погляду “Я” ще 
не iснує» [7, с. 255]. 

«Бермудський трикутник» I. Римарука, як можна пiдсуму-
вати на пiдставi вищезазначеного спостереження та iнформацiї, 
почерпнутої з книги Менлi П. Холла [16], свiдомо форму-
вав як структуру за космологiчною аналогiєю, за духовно-
екзистенцiйною аксiологiєю, спрямованою на репрезентацiю 
людини i свiту в сутнiсних (прихованих) зв’язках, заснованих 
на «протирiччях, антиномiях, тривозi або безсиллi» (А. Камю). 
«Числовий» пiдтекст «Бермудського трикутника» викликає 
асоцiацiї з айсбергом, сприймається як важливий смисловий 
та естетичний чинник. Без нього не може бути оцiнена до на-
лежної глибини своєрiднiсть експресiонiзму збiрки. Мета-
фора числа висвiтлює спосiб мислення, указує на свiдому на-
станову поета щодо катастрофiчного розлому в мiкрокосмi 
(людинi) як вiддзеркаленнi руйнiвних процесiв макрокосму 
(свiту i Всесвiту), i що це – механiзм, здавен запрограмований, 
має свою логiку, яка розгортається в нескiнченностi перетво-
рень i неможливостi вийти за встановленi межi життя в тому 
значеннi, що його вкладає в це поняття В. Вернадський. Про 
збiрку «Бермудський трикутник» та її автора можна сказати 
словами А. Камю: «Якщо розуму суджено зустрiти нiч, то вона 
буде швидше нiччю вiдчаю, але ясною, полярною нiччю. Це нiч 
недремного розуму, вона породжує те бездоганно бiле сiяння, 
у якому кожний об’єкт постає у свiтлi свiдомостi» [6, c. 58].

В. Неборак зазначає, що «Бермудський трикутник» – «роз-
важлива, мужня фiксацiя наближення катастрофи» [9, с. 335]. 
Образно-знакова система книги, будучи вираженням змiсту 
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й «температури» життя I. Римарука цього перiоду, указує, що 
гекатомба – уже доконане в часi явище, що поет перебуває в 
експресiонiстичному станi, усвiдомлюючи його, на вiдмiну вiд 
оточення. Таку збалансовану систему, продуману до наймен-
ших елементiв i найтонших вiдтiнкiв, якою є «Бермудський 
трикутник», наповнює життя, генератор якого – «розiдране 
серце» (триптих «Ad infinitium»), а вiдчуттєвий еквiвалент ста-
новлять слова:

Якби я свою душу пожбурив у снiг – морелi би
Серед скипня, не тямлячи снiгу й зими, цвiли.
Ти прости менi, Боже, мої золотi перелюби:
Це змагання зi сном, намагання втекти з iмли [13, с. 45].

Разюча «невiдповiднiсть» форми i змiсту творить експресiо-
нiстичну поетичну дiораму I. Римарука, з означеним розколом 
на всю глибину екзистенцiйно-буттєвих основ i експресiонiс-
тичними артефактами з апокалiптично-есхатологiчною семан-
тикою (цей аспект книги «Бермудський трикутник» рiзно-
сторонньо розглянуто Н. Анiсiмовою): «останнiй бiлий» свiт; 
«останнiй привид несе привид хреста на привид гори»; «жит-
тя вишите на чорному срiбним бiсером перлами поцяцькова-
не оперене стрiлами»; «закривавлене серце» святої Терези; 
сновидiння «як горластi сичi»; «розрита могила, розбитi караф-
ка й корито»; осiння днина, «словами прицвяхована наче вiко»; 
«захаркають кров’ю мечi»; «поламаний вiрш»; «чорнi лiтери», 
з яких виростають бiлi кентаври; «кружля голова по рейцi»; 
«душу розiпнуту погублю»; iкона, що зникає в нiмих попели-
щах; «серце моє засихає мов хлiб засинає мов пес пiд чужими 
дверима»; «безпритульний берег». Доцентровий стан у книзi 
визначено як «болить».

Формула болю – «я вже нiхто я вже нiкому я вже нiколи» 
(перший рядок триптиха «Камiкадзе») [13, с. 81]. У цьому ж 
триптиху (перший вiрш) I. Римарук формулює своє експресiо-
нiстичне кредо:

менi треба лiсу
менi треба крови
менi треба кулi [13, с. 79].
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До програмово-експресiонiстичних, опорних, сигнальних  
понять «страждання», «рана», «смерть» I. Римарук додає 
iндивiдуальне «свобода» («менi треба лiсу»), не випадково 
вводить його в цiннiсну парадигму. Воно  стосується Бога, тiєї 
колiзiї, суть якої становить дiалог / монолог Бог-вiршник (за 
аналогiєю до слiв «лiрник», «паломник», «вiсник», де суфiкс 
-ник указує на належнiсть до чогось, виявляючи вториннiсть). 
Тому вiрш – першовеличина, поет – похiдна. Так через гра-
матичну форму I. Римарук стверджує самодостатнiсть вiрша 
i його первиннiсть, що цiлком логiчно для того, для кого «усi 
слова й подiї мали значення» (О. Смик).

Така колiзiя – джерело найконцентрованiшої сугестiї, най-
емоцiйнiшої напруги, у свiтлi якої всi речi й стани лiричного 
героя постають «у бiлiм свiтлi Абсолюту». Для розумiння най-
вищої драми любовi Бога й людини варто вияснити ставлення 
поета I. Римарука до Творця i, вiдповiдно, який змiст укладав 
поет у поняття «Бог». Помiтно (пiсля ознайомлення з книгою), 
що субординацiя святостi, вiдповiдно, i дистанцiї, проповiду-
вана теологами й церковниками, у лiричних iнтерпретацiях 
I. Римарука не витримана. Висловлюємо припущення, урахову-
ючи, як уже було зазначено, родиннi й суспiльнi детермiнанти 
становлення I. Римарука як особистостi, що вiн не належав до 
канонiчних християн з їхньою iєрархiєю вiри, радше подiляв 
гностичнi концепцiї. Поезiя Сходу, очевидно, зiграла свою 
роль, iнтерес до якої виразно простежуємо в «Бермудському 
трикутнику», навiть у такому формальному прийомi, як назва 
вiрша (другий триптих другої частини першого роздiлу), пода-
на китайськими iєроглiфами. 

Бог «Бермудського трикутника» – суперечливий, непослi-
довний i навiть байдужий. I. Римарук «атестує» Бога у своїх 
поетично-iнтуїтивних перечуваннях себе й свiту, убачає в ньо-
му складний комплекс Творця, трагедiю зiткнення розуму з 
конституйованим Бiблiєю Абсолютом. Перебуваючи в станi, 
близькому до надiї, поет намагається втриматися «у доброму 
часi» Бога, бути «маленькою мушлею з перлиною» Його серця, 
сподiвається дiйти до Господа, «спотикаючись об власнi сло-
ва», вдячний свiтлоноснiй сокирi Його лiсоруба («This is a good 
time»). Навiть у цьому, сповненому нарiкань, триптиху ключо-
ву фразу-рефрен «Твiй добрий час» не вжито в теперiшньому 
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часi. У першому вiршi – обiцянка-прохання: «я прозвiтую за 
риб», «я прозвiтую за чистий аркуш I за перо», «вiдпусти мене 
в море» i я тодi «прозвiстую, що був i буде Твiй добрий час»; 
у другому вiршi – спроба переконати Бога, що «дiйду», «допли-
ву» i «тодi прозвiстую, що був i буде Твiй добрий час»; у тре-
тьому вiршi поет уже знає, «що це був Твiй добрий час [курсив 
наш. – Г. Я.]» [13, с. 64–66]. Дарована Богом благодатна пора 
зависла в межичассi, мiж «буде, якщо» i «вже була», зникла в 
«бермудському трикутнику» iснування.

«Спроба порозумiтися з Тим, вiд Кого насправдi залежать 
змiни на краще i на гiрше у свiтi» [10, с. 212], набуває радикаль-
ного вираження в третьому вiршi третього триптиха «A la Vil-
lon» з другого роздiлу «Бермудського трикутника»:

Притулок завше знайдеться для двох:
Їх покладе собi в кишеню Бог,
А що вона дiрява – призабуде.

А може, так замислив – бо летять
Донизу, до дерев i до латать,
Щасливi, як пташки, й сумнi, як люди.

Тож погамуй свiй древнiй переляк,
Радiй свiтанкам i годуй собак,
I панi Смерть у себе не закохуй –

Бо дивиться на тебе з висоти
Крiзь лiнзи хмар (о Господи, прости)
Старенький Бог, якому все це по… [13, с. 62].

Такий аспект утiленої в «Бермудському трикутнику» дра-
ми свiдомостi, iнтелектуальної й духовної драми, можна було 
б означити як цинiзм i нiгiлiзм за, щонайменше, двох умов: 
1) якщо вилучити вiрш iз темпоральностi збiрки, де єдиним не-
заперечним часом i реальнiстю є час i реальнiсть болю, i 2) якщо 
лишити без уваги момент свободи творчостi без розрахунку на 
майбутнє, коли поет балансує на межi визнання «глибочезної 
непотрiбностi iндивiдуального життя» (А. Камю) з фаталiзмом 
смертi i сподiванки продовжитися в Боговi, яка є досить ефе-
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мерною. «Поразка в суперництвi з Творцем <…> це споконвiчна, 
неодмiнна i, врештi, необхiдна “богоборча” поразка», – скаже 
I. Римарук в одному зi своїх iнтерв’ю [14]. Збiрка «Бермуд-
ський трикутник», найбiльше в аспектi «найтрагiчнiшої дра-
ми» (любовi Бога й людини – Е. Нойманн), засвiдчує, що «мис-
тецтво не може запропонувати виходу мукам нашої свiдомостi. 
Навпаки, це один зi знакiв такої муки <…> Творчiсть виражає 
той момент, коли мiркування припиняються i на поверхню ви-
риваються абсурднi пристрастi» [6, c. 76].

Психологiчно-мисленнєвий ландшафт «Бермудського три-
кутника» локалiзовано в назвах триптихiв. Вiн охоплює всi 
видимi соцiальнi, нацiональнi, iнтимнi «територiї». Книга ви-
ражає земну драму, образ, наповнений нелегкою мудрiстю болю 
i пристрастю, позбавленою майбутнього. У цьому переконує  
«Пiсляслово вiд автора», зокрема заключний триптих пiд ней-
тральною назвою «Пейзаж», де експресiонiстський семiотичний 
ряд включає: «пейзаж – немов у москалi забрили», «не в гайда-
маки – в некрофiли», «вiнки з колишнiх руж», «пекельнi надра», 
«порожнi церкви – триголовi, неначе дракони», «розтрiскане 
дзеркало неба», «щербате горнятко», «розкриває обiйми Тана-
тос», «осипаються штольнi свiчад», «обривається нить».

Мiсто, дерево i душу снiгопадом оповито.
Короля не грає почет – почет спить.
Серце музика не крає i не грiє оковита.
З-над землi лунає голос. Може, з-пiд.

Ця жахiтна iкебана – це останнє чудо свiту –
Iз хурделиць, суїцидiв i суцвiть!..
Незабаром час настане – та бракує алфавiту
Написати найновiший заповiт.

Хоч вуста холоднi й бiлi – ще душа блукає в тiлi,
Мов ослiплий подорожнiй у лютневiй заметiлi.
Бiля брами зупиняється король.

Там, за муром, – вiчнi ясла. Поки музика не згасла,
Мовчазному вартовому скаже вiн таємне гасло,
Чи iнакше, по-тутешньому, – пароль [13, с. 99].
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Усi реалiї «Бермудського трикутника» знайшли узагаль-
нюючий образ – «жахiтна iкебана… iз хурделиць, суїцидiв 
i суцвiть», що виражає експресiонiстичну щiльнiсть свiту, 
свiдчить, що поет «розучився надiятись. Пекло дiйсностi стало, 
нарештi, його царством» [6, с. 52], у текстi – королiвством, де ко-
роль – власне поет у момент прощання зi своїми володiннями.

Заключний вiрш збiрки – зразок взаємопроникнення 
трагiзму й iронiї, що властиве загалом усiй книзi. I. Ри-
марук, один з небагатьох українських експресiонiстiв-
письменникiв, умонтовує iронiю iз саркастичним вiдтiнком 
в експресiонiстський художнiй арсенал. Слово поета зна-
ходить себе мiж нiмотою радикального скепсису i нiмотою 
мiстичного трагiзму. Можна сказати, що поет перебуває на 
межi «iдеальної форми розмови, що сама себе скасовує у 
здiйсненiй комунiкацiї» [17, с. 289].

I. Римарук у збiрцi «Бермудський трикутник» випробував 
усi можливостi поезiї, здiйснюючи запроваджений Ф. де Сосю-
ром i розроблений Ж. Бодрiйяром принцип анаграми-анатеми,  
суть якого полягає в тому, що «iнстанцiя сенсу зламана, i всi 
конститутивнi елементи мови починають обмiнюватися, 
вiдповiдати один одному» [3, с. 340]. Iронiя, пародiя, радикаль-
ний лiризм, трагiзм – усе корелює i стає основою типового для 
експресiонiзму гротеску:

вранцi я блукаю над озером
i питаю бродячих псiв
навiщо нищите падолист

потiм повертаюсь додому
i питаю сову параску
де ти лiтала сьогонiч

я така слухняна каже сова
я не лiтала нiкуди
це ти влетiв як листок

у шалену осiнь
у свої дурнуватi озера й серця
у псяче лайно [13, с. 78].
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А. Камю зазначав, що найважче говорити про символ, маю-
чи справу з текстом, найвiдчутнiшою ознакою якого є натура-
лiстичнiсть зображуваного [6, с. 93].

За аналогiєю можна сказати, що завважити типову для 
експресiонiзму ознаку – деформацiю дiйсностi – у «Бермуд-
ському трикутнику» I. Римарука непросто. «Сюрреалiстичнi 
перемiщення», як їх назвав В. Неборак, – це основа гротеску 
збiрки, завдяки чому «дiйснiсть звiльняється вiд дiйсностi» 
задля оприявлення сутнiсного. Закон сполучення мiфем, 
екзистенцiа лiв, панкультурних смислових одиниць тексту 
ґрунтується не на принципах детермiнiзму, а на засадах абсурду.   
У цьому планi збiрка «Бермудський трикутник» виявляє 
типологiчну спорiдненiсть iз творчiстю Ф. Кафки. 

В. Беньямiн у статтi «Франц Кафка: до десятої рiчницi 
вiд дня смертi», характеризуючи мистецтво прозаїка, пи-
сав, що Ф. Кафка «котить брилу iсторичних подiй, немов 
Сiзiф – свiй камiнь. При цьому трапляється, що на свiт 
з’являється тильна сторона брили. Вона виглядає неоковир-
но» [2, с. 261]. Свiт у «Бермудському трикутнику» також має 
«неоковирний» вигляд, причому зберiгає свою психологiчну 
i навiть територiальну (Лазєнки i т. п.) достовiрнiсть. Чим 
трагiчнiше й нереальнiше те, що вiдчуває i переживає поет, тим 
помiтнiша природнiсть лiричного наративу. «Просторовiсть 
i масштабнiсть епопейної розповiдi», витлумачена Я. Голобо-
родьком як вихiд за межi лiрики в традицiйнiй iнтерпретацiї 
i тяжiння до акумуляцiї особ ливостей епосу й драми [4, 
с. 36–37], можна квалiфiкувати як панлiризм, властивий  
експресiонiзмовi.

«Тильна» сторона свiту «Бермудського трикутника» трав-
мована, деформована болем за себе, за людину взагалi, за поета 
i його приреченiсть на абсурд i час, за нацiю:

цей курячий дощ
зворушливiш од немовлятка
сцикає в галицькi мiти

червона калина
червонi колiна
червона колонiя
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скурвлена кольонська вода
зi сполотнiлої полтви
пахне порожнечею й порохом

охоронцi схронiв i хробакiв
руїни замкiв i замовлянь
я ваш парох

о пастки для душ дiточих
я вiдпускаю вашi грiхи
вас вiдпускаю
хилитається дармовисом
на московитськiй шиї
дiрявий череп

лаз у пiдземну крамничку
свищик для байстрюкiв
курячий бог любовi [13, с. 37].

Прийом писати власнi iмена й назви з малої лiтери – один 
з деформуючих чинникiв. Ракурс «стигми» (назва першого 
триптиха з «Пiсляслова вiд автора») – наскрiзний для «Бер-
мудського трикутника», як i для всiєї архетипної за природою 
творчостi I. Римарука, також сприяє об’єктивацiї iдеї просторо-
вих змiщень й ущiльнення часу, властивих експресiонiзму.

I. Римарук пропонує «новий стиль: не гротескна деталь, а гро-
тескна ситуацiя» [5, с. 127], що передає змiст парадоксальностi, 
зiрваностi, божевiлля людського свiту на рiвнi його фундамен-
тальних основ:

фризiєр кучерявить мальву
i кружля голова по рейцi
i не їдуть уже на мальту
хрестоностi й епiкурейцi [13, с. 52].

Ю. Ковалiв зазначає, що «iррацiональний у своїй основi 
експресiонiзм вiдтворює полiтичний, соцiально-економiчний, 
морально-етичний абсурд соцiуму в кривому або “ледве 
опук лому” дзеркалi. Основою стилю була деформацiя зара-
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ди загостреної передачi найсильнiших людських почуттiв…» 
[8, с. 213]. Збiрка «Бермудський трикутник» – це образ 
новiтнього Сiзiфа i свiту, деформованого силою абсурду. 
Ностальгiя, метафiзичний бунт, iррацiональнiсть, абсурд 
(кафкiанський вимiр вiдчуження вiд дiйсностi) – парадигма 
експресiонiстського мiфу I. Римарука. 
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Marco Puleri 
(Florence, Italy)

CRITICAL PERSPECTIVES ON POST-SOVIET  
UKRAINIAN LITERATURE IN RUSSIAN 

The analysis of the post-Soviet context reveals peculiar dyna-
mics concerning the reception of transcultural phenomena. The 
rigid separation of this cultural space into exclusive national mod-
els simplified the understanding of the area on the basis of a binary 
division in imperial and colonial narratives and experiences.

After the collapse of the Soviet Union, Ukraine acquired inde-
pendent nation status. Its territory includes several areas, which 
were previously under Polish, Russian, and Habsburg domina-
tions: nowadays such a national feature leads to a composite cul-
tural pattern. Following the long period of supranational political 
systems governing the current Ukrainian territory, the country has 
experien ced a provincializing process [19], which led to a denation-
alized identity.

The quest for a new identity represents an important stage in the 
post-totalitarian cultures. It concerns a re-shaping process of the 
sociopolitical and cultural system, dealing with the effects of the 
so-called Soviet legacy: during the communist regime ethni city and 
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language were institutionalized, being the keystone for the state 
and individual identity. Although twenty years have passed since 
the explosive moment of the former USSR cultural history, the rise 
of processes dealing with polarization and conflict is an alarming 
element. Instead of a performative re-writing of cultural identity, 
the post-soviet countries experience a difficult path towards the 
integration of different cultural models.

The case of Ukraine is characterized by a specific cultural mo-
del. The presence of different language and regional affiliations is 
linked with its historical path. Nowadays, the language question 
is becoming an alarming cultural and political issue. The specific 
case of Ukraine shows the problem involving the diffusion of Rus-
sian language in both formal and informal communication [15]. 
The political and cultural pressures, coming from the contact with 
the modern Russian Federation, have led to a difficult situation. As 
Giovanna Brogi [18], the convener of Ukrainian Studies in Italy, 
stated: È dovere degli slavisti e degli ucrainisti, oggi, studiare tutti 
gli aspetti della cultura e della lingua ucraina con metodi flessibili ed 
interdisciplinari, per cercare di capire il valore di ogni componente 
della cultura e la specificità ed originalità del «sistema Ucraina» di 
cui ogni componente fa parte: plurilinguismo, pluridimensionalità e 
interazione culturale sono fattori essenziali della specificità Ucraina.

In the process concerning identity reformulation, the role of 
the Ukrainian artistic production has become an essential feature 
in order to understand the current sociocultural system. As Ma-
ria Zubrytska [41] stressed, national identity not only seems to ap-
pear in the mirror of the literature, but actually manifests itself in 
the textual map <…> Ukrainian writers who considered themselves to 
be part of tradition and the bearers of intellectual and moral values, 
both constitute the national identity in textual term and create a spe-
cific topos, a symbolic timeless space where alternative history and 
spiritual rebirth are possible.

Contemporary literary production reveals a various and com-
posite pattern. The collapse of the Soviet Union stimulated a re-
newed national renaissance. An important moment consisted in 
the decentralization of the literary world, with the rise of new lite-
rary centres, also in the provinces. As Tamara Hundorova [23] no-
ticed, the rise of different verbal codes, emerging from the contact 
 between the regional traditions of the Ukrainian territory, gave 
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birth to a new self-consciousness process, where the marginal cha-
racters play the main role.

A challenging research perspective concerning the dynamics 
of the post-Soviet Ukrainian literature consists in the analysis of 
the phenomena which rise at the margins of the national cultural 
model, as in the case of the contemporary literary production in 
Russian.

As Michail Nazarenko, professor of the Shevchenko National 
University in Kyiv, stressed in 2005 already, если до 1991 года 
(дата, разумеется, условная) русскоязычный писатель Укра-
ины мыслил себя частью определенной системы, то теперь он 
вынужден, чтобы сохранить своеобразие, осознать свое особое 
положение по отношению к литературному процессу и в Рос-
сии, и на Украине; вынужден понять, какие элементы – лучшие 
элементы – этих систем он может использовать в своем твор-
честве [8].

Before framing the context, an interesting reflection made 
by Il’ja Kukulin, professor at the High School of Economics in 
 Moscow, can be useful in order to understand the complex rela-
tions between Russian and Ukrainian cultural models in the last 
years: Вопрос о том, является ли русскоязычная литература 
Украины самостоятельной или это часть русской литерату-
ры «вообще», при этом оказывается риторическим: ни единой 
украинской литературы, ни единой русской не существует, ско-
рее можно говорить о сложноустроенных полях [4].

Recently many Ukrainophone and Russophone writers gave 
rise to joint projects. In this regard, Rostyslav Semkiv, professor of 
the Kyiv-Mohyla Academy, expressed his rejection, talking about 
cultural capitulation [5]: in his view, bilingual projects lead us to 
misunderstand the meaning of Ukrainian culture, because consi-
dering Ukrainian literature in Russian as an active element of the na-
tional culture, we strengthen the colonial dependence on Russia and 
its literary market. 

The question involving the belonging of Russian-language li-
terature to the national model or to the Russian one, is governed 
by regimes d’engagement: self-identification of these writers de-
pends on their opportunities to publish in the two literary markets. 
It frequently sharpens the process of «assimilation» of Ukrainian 
writers into the Russian market [1]. The contested issue could be 
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interpreted as a consequence of the national identity question, as it 
was stressed by Andrii Kurkov: Literature appears in multiple lan-
guages in Ukraine, but this is a topic that is often avoided <…> for 
my readers I am a Ukrainian writer, while for the radical nationalists 
I am an outsider – a Russian writer living in Ukraine [26].

Andriy Kurkov (1961) is a Russian-language writer, born in 
Leninhrad. He moved early to Kyiv, where he reached his success 
just in the late 90s. He is the most successful Ukrainian author of 
the mentioned period, and his novels are translated into many Eu-
ropean languages. Kurkov’s displaced perspective on the Ukrainian 
post-Soviet society shows specific features, involving the relation of 
the self to the environment, of the body to its immediate surrounds. 
In his works, the author explores the displaced sense of self experi-
enced in a society of the post-ideological void by means of surrea-
lism and absurd, which are accepted as a normal feature of everyday 
life. In his comic depiction of the disorientation charac terising the 
post-Soviet experience, journey texts usually take shape: the plot 
is often about a quest for purpose or meaning. Smert’ Postoronnego 
(1996; then published as Piknik na l’du) was his first novel to draw 
international critics’ attention. It quickly became a bestseller when 
the German version was published in 1997 by the Swiss publisher 
Diogenes. The book is about a young writer, Viktor Alekseevich 
Zolotarev, living in a struggling post-Soviet society. Viktor, who 
aims at publishing his novels, gets a new job that consists in writing 
obituaries for a local newspaper. Since then, his life is going to be 
suddenly shaken by unpredictable events. Throughout the novel, 
Zolotarev’s relationship to the environment becomes the keystone 
to understand how the absurd becomes normality.

Following the remarks on Kurkov’s works, it is important to fo-
cus on the aesthetic features of contemporary Russian language li-
terature in Ukraine. It is a composite movement, spread in many of 
the national provinces. We cannot talk about shared literary strate-
gies. As Kukulin stressed, русская литература Украины состо-
ит словно бы из нескольких «сублитератур», поддерживающих 
разного типа взаимодействия с украиноязычной и с российской 
литературами: одни авторы ориентируются на стилистику 
европейского постмодернизма, другие – неподцензурной тради-
цио налистской поэзии 1970-х годов, третьи – «деревенской» 
прозы... Каждый автор включен сразу в несколько контекстов, 
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как литературных, так и внелитературных: те, кто пишет 
по-русски, в быту сталкиваются с украиноязычными докумен-
тами, участвуют в бытовых разговорах на украинском языке 
или «суржике» и т. п. Единицей измерения русско-украинских 
литературных связей становится прежде всего отдельный ав-
тор, и уж только потом – литературная группа, периодиче-
ское издание и т. п. [4].

In the next section I will focus on the Kyiv literary context, 
where the dialogue between the Ukrainophone and the Russo-
phone movements reveals diverging paths. The cultural orien-
tations proposed by two popular literary magazines based in the 
capital give us a possible understanding of the complex positioning 
of the phenomenon:

– SHO, founded in Kyiv in 2005, is a cultural magazine pub-
lished in both Ukrainian and Russian languages. Its editors en-
vision the national cultural process by following new connec-
tions between the pre- and post-Independence period. Oleksandr 
Kabanov, a well-known poet both in Kiev and in Moscow, is the 
 editor-in-chief of the magazine. The editorial board of the magazine 
organizes a yearly poetry festival, known as Kyivski Lavry, which 
gives the participants an opportunity to have a contest in different 
languages.

– Raduga was founded in 1927 in Kyiv. After Ukrainian inde-
pendence the magazine was then renovated, and its editors gave 
rise to a new project with the aim to support Ukrainian cultural 
production in Russian, publishing literary works by contemporary 
writers. The editor-in-chief of the magazine, Yurii Kovalskii,  de-
fined this literary phenomenon as an island between the Russian and 
Ukrainian literary markets [12].

The Russophone literary context in Ukraine mainly works as a 
periphery in relation to the center, Moscow. The relations between 
the Ukrainian Russophone literary context and the Russian one is 
ruled by unstable market-laws, which push most of the Ukrainian 
cultural production in Russian towards a suspended condition, 
i. e. a true in-between positioning. The belonging of these works 
to a specific literary model is a difficult matter to be defined, and 
it is just a comparative perspective which helps us to understand 
the relational processes between the two contexts: «Обе литера-
туры – украинская и русская – формировались в европейском 
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контексте, поэтому именно сравнительно-литературоведче-
ское исследование позволяет осуществить выход за пределы 
проблематики “империя – бывшая колония” – постколониаль-
ной модели, распространенной в нынешней Украине» [4].

The rise of new narrative strategies, constructed on the lite-
rary tool of historical rewriting, based on mystery and the difficult 
dialogue with the past, can be observed as in mass-literature, for 
 example in the works of Boris Akunin in Russia and Andrii Kurkov 
in Ukraine, as in the narrative production of the Ukrainophone 
Serhii Zhadan and the Russophone Oleksii Nikitin. 

The case of Oleksii Nikitin (Kyiv, 1967) is an example of the 
possible interactions, sometimes real phenomena of assimilation, 
between the Russian and the Ukrainian contexts. His novel Istemi 
was published in 2011 by the Russian publisher Ad Marginem. The 
dynamics of a game based on historical elements, which was created  
by a group of students in 1984, offers the chance to reflect on the 
modern Ukraine. Ghosts, coming from the Soviet past, occur in the 
protagonists’ lives, making their ability to understand the present 
problematic, because of the unpredictable historical paths.

On the other hand, we can observe the case of Serhiy Zhadan 
(Starobilsk – Luhansk, 1974), one of the most famous Ukraini-
an-language writers in the post-Soviet national literary context. 
Zhadan’s belonging to Slobozhanshchyna cultural region, and to 
Kharkiv cultural context, is deeply rooted in his literary works. 
He builds an effective project of cultural translation, by means of re-
producing in Ukrainian the Russian suburban slang of his literary 
characters. It is interesting to stress the curious case of the Russian 
edition of his novel Depeche Mode, issued by the Saint Petersburg 
publisher Amfora. The Russian readership could not realize that it 
was a translation from Ukrainian, since even the name of the trans-
lator was not specified. Once more, we could deal with a proper 
phenomenon of cultural assimilation.

Consequently, the interactive dynamics between the two cultu-
ral worlds are made more complex by these processes of cultural as-
similation. Even if we can observe a collision, using Lotman’s terms, 
between the two models, producing a parallel dialogue with the 
ghosts, it is important to stress the divergences between the Ukrai-
nian and the Russian literary contexts. Once more, they are linked 
with extra-literary factors, as Oleksandr Dmitriev [2] observes: 
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«Литературные карьеры Сорокина, Пелевина или Акунина 
(если брать самые громкие имена наших 1990-х) практически 
ничего не объяснят нам в феноменах Забужко, Андруховича и 
Жадана. Дело тут не в индивидуальности писательских био-
графий или неповторимой уникальности культур. Нам снова 
неизбежно придется выходить за пределы литературного ряда, 
говоря не только о культуре, но и об обществе и о политике – 
даже об идеологии».

Finally, the analysis of the Ukrainian literary production in 
Russian could give us the opportunity to determine a third space, 
enacting the dialogue between the Russian and the Ukrainian cul-
tural models. In the interstitial space experienced by these hybrid 
writings, we should find a new understanding of the Ukraino-Rus-
sian cultural relations, stressing the role and the function of these 
marginal phenomena emerging from the contemporary Ukrainian 
cultural system.
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