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ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ 

 

З-поміж численних мітів різного штибу, навкололітературних пліток, 

псевдонаукових стереотипів і передсудів, які, варіюючись у деталях, та не 

змінюючись у суті, от уже протягом десятиліть довгим шлейфом тягнуться за 

Шевченковим ім’ям, – з-поміж усіх них до найпоширеніших (і то далеко не 

тільки в масовій свідомості, а ледве чи не більшою мірою в мистецько-

інтелектуальній опінії), притому, сказати б, «найцупкіших», належать три. 

Один – це повторювана з упертістю, гідною кращого застосування, теза 

про невисокий рівень поетової освіченості та культури, отже, фатально, 

наперед суджена соціальним походженням і долею і в подальшому так нібито й 

не подолана поетом вузькість його інтелектуальних та творчо-професійних 

обріїв. Міт другий – як наслідок первісного ґанджу – регіонально-національна, 

почасти й хуторянська локальність поетової творчості, «фольклорна» 

обмеженість тематичного та поетикального репертуару, назагал – недостатня 

«окультуреність». І міт третій: під оглядом щойно сказаного – «логічний» 

висновок про вузьконаціональні, «хуторянські» рамці творчості Шевченка, її 

відгородженість від європейського, поготів світового літературного процесу, 

брак вселюдського засягу. 

Хронологічні та географічні межі поширення подібних поглядів і, що 

цікаво, розмаїття вихідних мотивацій, аргументів, нюансів вельми широкі. Про 

традиційне – печерного ґатунку – великодержавницьке та великоросійське 

українофобство (на рівні як імперсько-урядовому, так й індивідуально-

ментальному) та звиклу піддзявкувати їм «усю малоросійську рать» годі й 

говорити. Але існує значно різноманітніший спектр чинників і постав, зокрема, 

хоч і як це дивно, у представників начебто активно «прошевченківського» 

прямування, чиї погляди, однак, об’єктивно, у кінцевому рахунку ведуть до 

схожих, якщо не тих самих, висновків. Тут і ревні хранителі досі не 

зруйнованої «Картагени нашої провінційності», загумінкового «мужико»-

фільства, котрі підходять до проблеми з позиції непримиренної опозиції (прошу 

дарувати мимовільну тавтологію) «своє – чуже», «наське – німецьке», 

«православне – бусурманське». Тут і войовничо наставлені прихильники 

«чинного» інтеґралнаціоналізму з його засадничими зневагою та підозрою до 

вселюдського як такого, що буцімто протистоїть національному. А ще маємо 

широкий розмет поглядів од євразійства (російського, а нині й «рідного») до 



окциденталістських крайнощів деяких представників українського 

авангардизму, від академічно стриманого, прихованого неокласичного снобізму 

– до новітнього, постмодерністського галасливого епатажу [...]. 

[...] Року 1878-го австрійський письменник і літературознавець Карл 

Еміль Францоз у книжці «Від Дону до Дунаю» обґрунтовує – чи не першим у 

шевченкознавстві – концепцію універсального значення, національного та 

разом вселюдського змісту Шевченкової творчості, чим, властиво, уписує її в 

європейський та світовий контекст [...]. 

А в Петербурзі в цей же час, на урочистому засіданні Академії наук 

почесний академік Д. Овсянико-Куликовський у доповіді «Національні та 

загальнолюдські елементи в поезії Т. Шевченка» говорить про світові виміри 

Шевченкового генія: «Шевченка можна розглядати як поета національного 

відродження і як загальнолюдського поета» [...]. 

І. Франко 1882 року в статті «Темне царство» вперше в українському 

шевченкознавстві (не так важливо, що трохи пізніше від Францоза) відзначив 

«вселюдський рівень» Шевченкового «Кавказу», а поему «Сон», хоча й 

вирізнив її з європейського літературного контексту, менш з тим, усе ж зіставив 

саме із цим контекстом, причім за художньою силою й напругою 

антиімперського патосу віддав Шевченковій поемі перевагу перед типологічно 

схожими творами Гайне та Гюґо [...]. 

Питання про універсальну сутність Шевченкової творчості, про її 

загальнолюдську духовну та художню вартість, органічну «вживленість» у 

всеєвропейський, ба світовий літературний процес – це питання як таке давно 

вже не є предметом суперечок, його неодноразово й недвозначно декларовано 

шевченкознавством і практично одностайно прийнято за постулат. При цьому 

йдеться не лише про сучасне українське шевченкознавство, на долю якого 

випала найтяжча робота з подолання «квасів і сердитостей» усякого ґатунку; 

ідеться про наукову шевченкознавчу спільноту в цілому. 

 

(Барабаш Ю. Я. Тарас Шевченко в європейському літературному полілозі 

(передні міркування до теми) // Слово і Час. – 2013. – № 9). 

 

 

 

 



В. А. Барабаш 

 

ІМПЕРАТИВ СВОБОДИ В ПОЕТИЦІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА 

 

До імен-вершин людської цивілізації, які найповніше і найдовершеніше 

виражають сутність буття, нерозривності сучасного, минулого та майбутнього, 

належить ім’я великого мислителя, митця, пророка – Тараса Григоровича 

Шевченка. Його «потрібно мислити і в загальнонаціональному, але й у 

світовому цивілізаційно-культурному контексті, бо він геніально синтезував 

безмежні грані буття, духу й таланту нації, а тим здійснив в Україні те, що 

Данте в Італії, Лопе де Вега, Кальдерон і Сервантес в Іспанії, Шекспір в Англії, 

Гете, Шіллер у Німеччині, О. Пушкін у Росії, А. Міцкевич у Польщі: дав нове 

життя народній мові, що було адекватно самосвідомості та долі нації. А тим 

усім – збагатив цілісний багатоманітністю світ всієї планети. Значнішої місії 

для людини не існує [2, с. 317]. 

Для українців звернення до Т. Шевченка було й залишається потужним 

засобом національної самоідентифікації. Ця проблема актуальна й з огляду на 

те, що сьогодні на часі переосмислення образу української культури та 

суспільства, яке б дозволило не втратити його ідентичності й водночас увійти 

до світового діалогу культур. 

У період гострого зіткнення особистої та національної суверенності з 

ідеологією глобалізму, час, коли над ідеалом національної багатогранності 

нависла тінь уніфікації та нівеляції, особливо актуальною стає шевченківська 

ідея свободи / волі. 

Досліджуючи філософські засади виховання, К. Ушинський акцентував 

увагу на домінантній ролі свободи як провідного чинника становлення людини 

та суспільства. Педагог висловив дві концептуальні ідеї про сутність свободи. 

Перша ґрунтується на твердженні про вроджене почуття свободи. Вона – сама 

сутність нашого духу й випливає з природної потреби забезпечувати людську 

життєдіяльність. Людині властива вроджена схильність самій визначати напрям 

свого життя, творити його. Керуючись поглядами Е. Канта щодо існування 

свободи як природної пристрасті, К. Ушинський зазначав, що це почуття 

завдяки вихованню й відповідному способу життя можна розвивати та 

вдосконалювати. Видатний педагог стверджував, що чим менша свобода у 

людини або в народу, тим більше схильна вона до фальшивої, уявної діяльності 

[4, с. 285-286]. 

Статус свободи в українській ментальності особливий. Йому іманентні 

такі сутнісні характеристики: самостійне цілепокладання особистості, 

особистісна рефлексія, свідомий вибір і довільність поведінки, здатність до 

внутрішньої самодетермінації та регульованої поведінки, а також до побудови 

адекватних взаємовідносин у довкіллі, що вимагає належної уваги й переоцінки 

ментальних характеристик українця в контексті сучасних освітніх тенденцій, а 

відтак і обумовлює її розгляд у площині педагогіки свободи. Свобода 

розуміється українцем як максимальна самореалізація на основі продуктивної 

діяльності й відповідальність за її результати. Прагнення до свободи втілює в 



собі рівність, значущість і цінність кожної особи, ґрунтується на самоповазі і 

повазі до будь-якої людини, й воно невід’ємне від української нації [3, с. 282]. 

Європейська література ХІХ ст. репрезентує свободу як ключову 

моральну цінність. У поетичній творчості Т. Шевченка ідея свободи втілюється 

в концепті «воля», що в його авторській інтерпретації надзвичайно багатий 

змістовно і за своїм смисловим наповненням не має аналогів не тільки в 

українській, а й у світовій літературі та філософії. Це ще раз доводить те, що 

Шевченкова поезія не тільки глибоко коріниться у світовій традиції, а й 

водночас і розвиває, збагачує її [5]. 

Для Т. Шевченка воля / свобода нерозривно пов’язана з поняттями 

героїзму, честі, совісті, права, особистої та національної гідності, обов’язку, 

ідеалу національного буття, завдяки чому охоплює широкий спектр і 

національних, і загальнолюдських духовних цінностей [5]. Поряд зі словами 

«правда», «Бог», «слава», «доля», «мати», «Україна», за спостереженнями 

І. Дзюби, лексема воля є «найінтенсивнішою ідеотворчою лексемою» [1, с. 617] 

Шевченкової поезії. Увесь нагромаджений віками почуттєво-означальний та 

персоніфікувально-образний багаж лексеми воля поет органічно сприйняв, при 

цьому його розуміння й бачення відповідало розвиткові власного світогляду й 

світопочування як нового рівня національної духовності [1, с. 650]. 

До складу української мови слово «свобода», поступово перебравши на 

себе специфічний суспільно й політично акцентований аспект лексеми «воля», 

ввійшло дещо пізніше.  

Імператив свободи, виражений словом «воля», як найбільшу духовну 

цінність, що включає в себе поняття гідності, відповідальності, усвідомленої 

діяльності, засвідчують численні поетичні візії Т. Шевченка: «Сини, мої, 

Гайдамаки! / Світ широкий, воля...» («Гайдамаки»); «Не вмирає душа наша, / 

Не вмирає воля»; «Встане правда! Встане воля!»; «За вас правда, за вас сила / І 

воля святая!» («Кавказ»); «У нас воля виростала, Дніпром умивалась, / У голови 

горислава. Степом укривалась!»; «В своїй хаті своя й правда, / І сила, і воля» («І 

мертвим, і живим, і ненарожденним...»); «Степ і степ, ревуть пороги, / І могили 

– гори, – / Там родилась гарцювала / Козацькая воля» («Думи мої, думи мої...») 

[6]. 

Органічно звучить слово «свобода» в російськомовних текстах 

Т. Шевченка. Так, наприклад, у поемі «Тризна» цей імператив ужито «в 

значенні політичної свободи як заперечення рабства: «Воспойте свободу на 

рабской земле», але й «свободу мысли, дух любови»; у російських повістях – і в 

цьому широкому значенні, і в значенні здобуття особистої свободи – 

визволення із заслання, але при цьому «в усіх випадках паралельно, і навіть 

частіше, вживається слово «воля» [1, с. 651]. 

Свобода у творчості Т. Шевченка ґрунтується на усвідомленні 

необхідності зовнішньої свободи як основи реалізації внутрішньої, що 

допомагає розкрити духовний потенціал людини, її унікальність і 

неповторність. Зазначене підтверджує сам поет: «Є ми, українці і світ. Той світ 

нині нас знає погано. У тому винні і ми самі: чуже копіюємо, але мало думаємо, 

чому там, зокрема в слов’янському світі, все яскравіше виявляється і 



національний, і духовно-культурний розквіт, а в нас – застій…» [2, с. 319].  

Митець високо цінує свободу людини, нації як важливий державотворчий 

елемент, і в цьому його правда й сила.  
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Т. А. Бєлоброва 

 

ТЕКСТ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА:  

СЛОВО – ОБРАЗ – СИМВОЛ У СИТУАЦІЇ SACRUM 

 

Духовна поезія як яскравий феномен художньо-словесної творчості 

сьогодні постала у центрі уваги гуманітаріїв. Останні десятиліття позначилися 

посиленим зацікавленням учених питаннями пошуку релігійних первнів 

культури, що причинилося до видання низки антологій християнської лірики. 

П. Житецький визначив поезію як «одне з витончених мистецтв, яке в 

словесних звукових образах виражає думку, створену творчою фантазією поета 

під впливом ідеальних його поглядів на світ» [5, с. 14].  

Корпус творів цього пласту української літератури увійшов до 

різноманітних рукописних збірників ХVI–XVIII ст., «Богогласника» (Почаїв, 

1709-1791 р.), книги «Великодні дзвони» (Мюнхен, 1968 р., упор. Г. Кінах), 

«Хрестоматії української релігійної літератури. Книга перша – поезія» 

(Мюнхен-Лондон, 1988 р., упор. І. Качуровський), збірки «Богославень: 

Духовна поезія західноукраїнських авторів» (Тернопіль, 1994 р., за ред. 

Б. Мельничука та М. Ониськіва), збірки «Святі чуття, закладені в молитву: 

Антологія української молитви» (Чернівці, 1996 р. та 2004 р., упор. 

В. Антофійчук), книги «Слово благовісту» (Львів, 1999 р., упор. Т. Салига), 

збірок «На лузі Господньому» (Львів, 2007 р., упор. Г. Кирієнко) та «Струни 

Вічності» (Львів, 2008 р., упор. Г. Кирієнко). 

Чільне місце серед зразків такої поезії посідає широкий спектр 

сповідальної, псалмової, молитовної лірики у різних модифікаціях та формах 

рецепції. Мотиви лірики означеного змістового поля актуалізувались у 



творчості В. Александрова, Б.-І. Антонича, П. Гулака-Артемовського, 

П. Карманського, Л. Костенко, П. Куліша, Лесі Українки, М. Максимовича, 

Є. Маланюка, Д. Павличка, С. Полоцького, С. Руданського, Г. Сковороди, 

Ю. Федьковича, І. Франка, М. Шашкевича, Т. Шевченка, Я. Щоголіва та ін. 

Цікавою і продуктивною в цьому дискурсі представлена творчість 

Т. Шевченка. В результаті дослідження означених мотивів у його поетичному 

доробку вимальовуються такі утворення: концепція молитовного слова 

характеризується конвенційністю ідейно-семантичного наповнення, 

вираженого в сакральних та художніх текстах специфічної жанрової 

природи (художні переклади й переспіви, стилізації, різні типи 

інтертекстуальних зв’язків тощо.) Формозмістові чинники художньої 

реалізації молитовності та сповідальності – канонічність, символічність, 

специфічна ритмічна структура, наскрізна риторика, лексичні повтори, 

діалогічність, елементи поклоніння, прикметні ознаки духовного ідеалу, 

пафос Святого Письма та внутрішньо-духовна й стилістично-настроєва 

близькість до нього, сакралізація віри – характерні для сакральних текстів 

Т. Шевченка. У багатьох молитовних текстах етичні параметри не завжди 

адекватні християнським канонам. Так, у Шевченкових творах вони виходять за 

межі християнського світорозуміння і змушують говорити про пошук шляху в 

площині визнання Абсолюту. Спостереження над текстами поета спонукають 

до висновку про те, що образність, яка перебуває в просторовості його 

переживання, складає цілісний образ трансцендентного відземного пориву. Для 

потвердження наведемо відомі рядки «Заповіту»: «...отойді я / І лани, і гори – / 

Все покину і полину / До самого бога / Молитися...» [8, с. 306]. 

Сповідальність у Т. Шевченка постає як «стихія його мовлення». 

Сповідальні мотиви великою мірою формують молитовний дискурс текстів. 

Основна церковна теза «Молись!» наскрізно простежується в багатьох творах: 

«Тоді не журіться, / Гарно помоліться!»; «Молись тільки Богу / Іди в хату, 

лягай спати» й под. 

Особливо яскраво входження та трансформацію сакрального тексту в 

художній літературі можна простежити на прикладі творчості Т. Шевченка, 

репрезентованої псалмами. Першим, хто спробував поєднати у своїй поезії два 

начала – біблійне та національне, став саме він. Його збірка «Псалми 

Давидові», датована 1845 р., виявляє стійкі зв’язки і з народнопісенною, і з 

біблійною традицією. Оминаючи згадки про Україну, поет голосно заявив про 

соціально-політичні, духовні та національні проблеми тогочасної держави. 

Дослідження його псалмового доробку висвітлено в ґрунтовних монографічних 

дослідженнях І. Даниленко [3] та В. Домашовця [4], численних розвідках і 

наукових публікаціях інших авторів. Глибоке сприйняття та розуміння 

сакральних текстів передувало опрацюванню псалмових мотивів самим 

Т. Шевченком. Як зазначає І. Бетко, «непересічне значення Шевченкових 

переосмислень псалмів убачається передусім у тому, що їх автор уперше в 

національній традиції з надзвичайною гостротою й переконливістю увів 

релігійно-художній світ Псалтиря в широкий контекст духовних, національних 

і соціально-політичних проблем тогочасної України» [2, с. 112]. Знаковим у 



цьому контексті є «Подражаніє 11 псалму» Т. Шевченка. Як зауважує 

Магдалина Ласло-Куцюк, «найбільш примітна риса цих оригінальних образних 

мотивів, введених Шевченком в текст псалма, полягає в тому, що вони чудово 

вписуються в загальну його біблійну стилістичну тканину, і тільки уважне 

зіставлення з оригіналом може нам вказати, що перекладено, а що домислено 

самим поетом» [7, с. 79]. 

Т. Шевченко по-біблійному передає суть образу серця як осередку 

духовного життя людини, відступаючи від церковнослов’янського варіанта 

тексту та від європейської традиції трактування розуму як джерела почуттів і 

помислів:  

Мій Боже милий, як то мало  

Святих людей на світі стало.  

Один на другого кують  

Кайдани в серці… [9, с. 215]. 

З цього приводу Магдалина Ласло-Куцюк стверджує, що «все це 

примушує нас гадати, що ранній і тривалий контакт Шевченка з поетичними 

текстами Біблії допоміг йому розвинути природний дар образного мислення, 

скерувавши його хист у певному напрямку» [7, с. 82]. 

Символічна парадигма тлумачення сакральних текстів тісно пов’язана з 

алегоричною. Відомо, що слово «символ» (походить від грец. symbolon: знак, 

прикмета) спершу в латині вживалося для позначення релігійної християнської 

доктрини. Теорії біблійної символіки присвячено багато праць, серед яких 

монографія К. Дж. Коннера «Тлумачення символів і праобразів», у якій автор 

спробував подати класифікацію символів Святого Письма. Він виокремлює такі 

групи: символічні предмети, істоти, дії, числа, місця, імена, кольори, напрямки. 

Учений доводить, що символічна панорама Біблії є цілісною і усталеною, тому 

надає можливість адекватного її прочитання [6]. К. Дж. Коннер пропонує такі 

правила інтерпретації біблійної символічної парадигми: 1) точне та достовірне 

визначення, які саме вірші варто трактувати з позиції символічного значення; 

2) окреслення трьох основних елементів символізму – природи символу, його 

мети і загальних характеристик між означенням та означуваним; 3) урахування 

усіх контекстуальних значень символу; 4) розгляд інтертекстуальних значень 

символу; 5) співвіднесеність з оригіналом; 6) полісемантичність символічного 

образу; 7) стабільність тлумачення символу; 8) урахування усіх допоміжних 

вказівок, як-от симфоній, тлумачних словників, довідників тощо [6, с. 21-22]. 

Прикладом художнього використання символіки у «Давидових псалмах» 

Т. Шевченка постає образ душі й тіла, вінчаючи їхню єдність символом плоду: 

«А в законі Господньому / Серце його й воля / Навчається; і стане він – / Як на 

добрім полі / Над водою посаджене / Древо зеленіє, / Плодом вкрите» [8, 

с. 295]. 

Без води не буде плоду, тому й дощ – один з найвагоміших символів 

біблійного походження. С. Аверинцев у біблійному словнику подає такі 

відомості про символ води: «Вода – одна з фундаментальних стихій 

світотворення. У різних міфологіях вода – першопочаток, висхідний стан 

всього існуючого, еквівалент первісного хаосу […] З мотивом води як 



першопочатку співвідноситься значення води як акта омовіння, яке повертає 

людину до первісної чистоти. Але в той же час водяна безодня – уособлення 

небезпеки і метафора смерті. З водою пов’язаний і мотив потопу» [1, с. 56]. 

У Т. Шевченка превалює домінантний образ сльози, водночас частотним є 

і образ води, що має своє естетичне поле: річки, море, дощ, потоки, ставки, 

Дніпро, криниці; дієслова: лити, пити, мити. Образ води у Шевченковій поезії 

переважно набуває символічного сенсу: «А з неба місяць так і сяє; / І над 

водою, і над гаєм…» («Причинна»). Символ «вода» формує образну систему 

Шевченка через неповторну красу словосполучень: «Не спалося, а ніч – як 

море…». 

Вода – амбівалентний образ, що знакує воднораз і добро, й зло. Нема 

життя без води, але й у воді шукає людина собі смерті від горя. Вода – це й 

плин часу: «Нема куди прихилиться, – / Хоч з гори та в воду» («Думка»); «Води 

чимало утекло…» («Наймичка»). Вода і сльози існують паралельно, можуть 

створювати метафоричні образи: сльози-води. Так, Катерина з однойменної 

поеми від горя шукає порятунку в обряді «принесення води»: «…вмивається 

сльозою, / Візьме відра, опівночі піде за водою». Символ вода пов’язаний із 

народними звичаями, що особливо яскраво простежується у Шевченка для 

увиразнення екзистенційного стану безнадії: «все піде в воду» («Тополя»); 

«Дивилась, поки не осталось / Живого сліду на воді («Неофіти»). Символічний 

образ води у Т. Шевченка досягає найвищої смислової та емоційно-

експресивної точки у біблійному пафосі його сакральних текстів. Яскравою 

художньою ілюстрацією сказаного може буде «Ісаія. Глава 35 (Подражаніє)»: 

«Німим отверзуться уста; / Прорветься слово, як вода. / І дебрь-пустиня 

неполита, / Зцілющою водою вмита, / Прокинеться; і потечуть / Веселі ріки, а 

озера / Кругом гаями поростуть, / Веселим птаством оживуть» [9, с. 217]. 

Автентичні сакральні тексти є лише імпульсами для написання 

авторських зразків. Подальше входження сакрального тексту в український 

літературний простір знайшло своє вираження у молитовних, сповідальних, 

псалмових наслідуваннях, типовою ознакою яких є втілення національної 

картини світу в старозаповітних образах. Біблійна молитва, сповідь, псалом у 

творчості Т. Шевченка – це унікальна художня система, яка природно спонукає 

до переосмислення та перепрочитання, передусім стилістично й тематично, що 

заклало підвалини виникнення нової мистецької структури – літературного 

прочитання цих жанрів. Ширший аналіз молитовного, сповідального, 

псалмового дискурсу із застосуванням різних методологій – з позицій 

герменевтики / рецептивної естетики / феноменологічної теорії / феміністичної 

критики / компаративних студій тощо – бачиться як перспектива подальших 

наукових досліджень спадщини поета. 
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П. В. Білоус 

 

АВТОРСЬКІ ІНТЕНЦІЇ У ПОЕМІ «МАРІЯ» 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

Дві тисячі років тому на українських землях, а відтак і в культурно-

духовному просторі Давньої України-Русі виникла ситуація, котра 

спровокувала конфлікт у світорозумінні, конфлікт двох культур: автохтонної та 

візантійської. Йдеться про християнізацію Русі. Художня свідомість етносів, 

що населяли територію праукраїнських племен, на перших порах християнізації 

не була кардинально порушена візантійством. Етноси продовжували жити 

своїм культурним життям, зосередженим у побуті та господарській діяльності, 

а осередки візантійства розросталися при дворі князя та бояр, при соборах та 

монастирях. Може б, язичництво і візантійство функціонували собі як 

паралельні процеси і явища, якби офіційно підтримуване візантійство з 

«верхів» не впроваджувалось у «низи» агресивним чином: нав’язування нового 

типу культури відбувалося за рахунок витіснення, переслідування язичництва. 

На поверхню суспільного життя виходили ті культурні форми, які несло із 

собою християнство; візантійство відвойовувало собі життєвий простір і 

заповнювало його новими культурними атрибутами, котрі протиставлялися 

«поганству». У сфері словесної творчості усному слову був протиставлений 

культ книги; записане слово набувало сакрального значення; азбука подавалась 

як вмістилище божественних таємниць; труд книжника набуває релігійного 

ореолу. 

Запровадження християнства на Русі створило у словесній творчості 

ситуацію, в якій виникає конфлікт світорозуміння / світотлумачення, що було 

наслідком зіткнення двох типів культур (автохтонної і візантійської). На 

конфлікт поміж візантійством та язичництвом раніше вказували деякі 

українські дослідники. Зокрема, О. Потебня, котрий проникливо дослідив 

витоки образності, поетичної творчості українців, підмітив таку суттєву рису 

цього конфлікту: християнство, виключивши взагалі природу зі свого вчення, 



не дало пояснення багатьом дивовижним явищам природи, які язичники 

пов’язували зі своєю вірою. Християнське однобожжя, відірване від свого 

коріння й перенесене на чужий ґрунт, не містило в собі ні знання природи, ні 

родинної обрядовості (народження, шлюбу, смерті), ні звичаєвості, пов’язаної з 

господарською діяльністю (землеробством, скотарством, мисливством). 

Християнство залишило, отже, багато незаповненого простору, який протягом 

століть заповнювався органічними природними віруваннями та звичаєвістю 

народу [4, c. 608-609]. 

Це якщо говорити у вимірах масштабних. Але ж зіткнення двох типів 

світорозуміння і культур пронизало духовний світ окремої людини, породило 

згодом дивовижний симбіоз – двовір’я, за визначенням І. Огієнка [3]. Це 

розполовинило душу українця, котрий промовляв напам’ять «Отче наш», ходив 

до церкви, шанував лики святих на іконах, та водночас посипав зерном на 

новоріччя, співав щедрівки та веснянки, вірив у давні прикмети й охоче брав 

участь у святі Сонця та Води (вшанування язичницького божества Купала). Оця 

роздвоєність українця, зокрема і переважної більшості письменників, 

фіксувалась у літературних творах упродовж двох тисячоліть. Не оминула вона 

й «Марії» Тараса Шевченка. 

Ця поема не раз аналізована та інтерпретована. Дослідники писали, що її 

смислову самобутність зумовили: 1) давньоукраїнська апокрифічна традиція 

(зокрема у трактуванні образу Марії) [2, c. 125-136]; 2) новоєвропейська думка, 

сформована у просвітницькому XVIII ст. і трансформована у ХІХ ст. під 

оболонкою раціоналізму та позитивізму; 3) захоплення Шевченка Святим 

Письмом, про що є його саморучні свідчення: «Єдина моя втіха тепер святе 

Євангеліє. Я читаю його, не вивчаючи, щодня, щогодини. Колись думав я 

аналізувати серце матері по життю святої Марії, непорочної матері Христової, 

але тепер і се буде взято мені за злочин» (із листа до В. Рєпніної від 1 січня 

1850 р.) [6, c. 51]. 

Поема «Марія» написана у 1859 р., і якщо судити із творів та листів цього 

часу, то для Шевченка це вже був період, коли він не боявся ні бога, ні чорта. 

Властиве йому вільнодумство проявило себе тут повною мірою. Проте мова не 

лише про вільнодумство, а про бунтарство. Шевченко у цій порі уже був 

здатний на метафізичний бунт, який полягає, на думку А. Камю, «у повстанні 

людини проти своєї долі й проти всесвіту. Метафізичність його у тому, що він 

оспорює доконечні цілі людини і світобудови […] Метафізичний бунт 

стверджує, що його обділила та обдурила сама світобудова». Французький 

письменник і філософ у праці «Бунтар» підкреслював, що бунтівна людина 

«відмовляється визнати силу, яка змушує його жити в складних умовах. Атеїзм 

для метафізичного бунтаря не обов’язковий, він, швидше за все, змушений 

богохульствувати. Спочатку він богохульствує, захищаючи порядок, будучи 

упевненим, що саме Бог породжує смерть і метафізичну нісенітницю» [1, c. 69; 

с. 172]. 

В останні роки життя Шевченка, після того, як він зазнав несправедливих 

переслідувань, принижень і страждань, загострився внутрішній конфлікт між 

його генетично успадкованим пантеїстичним (а за суттю своєю – «природним», 



язичницьким) світовідчуттям і християнською догматикою. Звідси й треба 

виводити довільне трактування євангельських образів та сюжетів у поемі. 

Євангельський образ Марії – це один тип висловлювання. Воно відоме 

Шевченкові. Але що спонукає його творити інше, своє висловлювання, яке за 

суттю своєю конфліктує з першим? Марія у Шевченка – звичайна дівчина, 

наймичка; вона роботяща, сумирна та слухняна, проте сповнена внутрішніх, 

потайних переживань про власну долю. Те, що з нею сталося, спричинене 

незвичайною подією, коли до оселі Йосипа, якого Шевченко називає то теслею, 

то бондарем (очевидно, від «обручник») прибився «лукавий гость». В отому 

«лукавий» закладено ставлення поета до нібито «месії», котрий спокусив 

молоду дівчину і залишив її назовсім (так знайомо звучить тут тема 

«Катерини», «Наймички» та декотрих інших творів). Аби порятуватися від 

ганебного назвиська «покритка», Марія без усякого спротиву, послушно 

погоджується на шлюб зі старим своїм господарем Йосипом. Шевченко 

десакралізує ще один із ключових моментів у трактуванні образу Марії – міф 

про непорочне зачаття. Він уникає надприродних інтенцій, а пояснює 

народження Сина Божого «природно», увівши до поеми «молодого дивочного 

гостя», від якого у Марії «серце мерзло і пеклось». Після такого пояснення, 

здається, іронічно, пародійно звучать рядки зі вступу до поеми: 

Святая сило всіх святих, 

Пренепорочная, Благая! [5, c. 311]. 

Ці слова більше стосуються обожнюваного Шевченком образу матері-

страдниці, ніж євангельського образу Марії, який, зрештою, в усіх чотирьох 

канонічних євангеліях є епізодичним – як необхідний елемент міфу про месію-

Спасителя. 

Шевченко зі співчуттям ставиться до матері, яка віддала сина свого на 

розп’яття, але хіба це не проекція самого Шевченка на євангельські образи? 

Відомо, що в ранньому дитинстві поет зазнав відчутної психологічної травми 

(смерть матері), з чого розвинувся стійкий образ втраченого тепла і прихистку. 

Тому в нього ставлення до матері особливе, й усе, що він про матір написав, то 

свого роду сублімація, компенсаторний акт, що зводився до боготворіння 

матері, простої, земної, страдницької жінки, котра рано пішла зі світу білого. 

Але в уяві та помислах поета вона продовжувала жити, й тоді з’являються 

автобіографічні рефлексії у поемах та численних ліричних творах, тоді мати 

продовжує жити й страждати за свого сина, який поривається розбудити словом 

свій  упосліджений народ, підняти його з колін, але в цьому пориві обирає 

свою Голгофу та свою муку, при цьому усвідомлюючи, як помножилися 

страждання його матері, котра ніби благословила сина на щоденне розп’яття 

заради високої мети – спасіння людей. Марія Шевченка – це його нещасна 

мати, а не мати Ісуса Христа, і сам він проектує себе на долю мученика, котрий 

зазнав фізичних та духовних поневірянь. Інакше кажучи, Шевченко творить 

свою тему, докорінно відмінну від теми євангельської, оскільки його тема 

ґрунтується на українських реаліях і не зациклена на іудейських цінностях. 

Конфлікт висловлювання в поемі проглядає навіть у деталях, 

частковостях. Про стосунки Йосипа та Марії найповніше уявлення маємо в 



Євангелії від Матвія: «Різдво Ісуса Христа сталося так. Скоро Його матір 

Марію заручено Йосипові, перш ніж вони зійшлися, простежено, що вона мала 

в утробі від святого Духа. Йосип же, чоловік її, будучи праведний, і не бажаючи 

ославити її, хотів був потай відпустити її. Та як він про це думав, аж ось явивсь 

йому вві сні ангел Господній, глаголючи: Йосипе, сину Давидів, не бійся взяти 

до себе Марію, жінку твою, бо що в ній зачалось, те від святого Духа. І вродить 

вона сина, і даси йому ім’я Ісус, бо він спасе людей своїх од гріхів їх» (Матвій, 

1: 18-21). 

У поемі Шевченка стосунки поміж Йосипом та Марією стають одним із 

ключових елементів розгорнутого сюжету: Йосип – добрий господар, він уже 

літнього віку, опікує з дитячих літ родичку Марію, котра у нього була за 

наймичку. Марія ставилася до Йосипа як до батька («Йому я стану за дитину. 

Плечми моїми молодими його старії підопру!»). Та коли «гость лукавий» 

збаламутив життя юної Марії (не вона йому віддалася, то він її «догнав у 

ярочку»), Йосип пропонує своїй наймичці пошлюбитись, аби люди, дізнавшись 

про вагітність, не закидали камінням. Отже, Йосип чинить благородно і рятує 

Марію від ганьби. Але чому Шевченко «робить» Йосипа старим, чому зринає 

тут мотив шлюбу між старим та молодою? Здається, на цей сюжетний хід 

наклалися тогочасні клопоти та наміри самого Шевченка. Поема написана 

наприкінці жовтня 1859 року. 2 листопада цього ж року він написав лист до 

свого троюрідного брата Варфоломія Шевченка, де запитував: «Чи Хариту ще 

не приходив ніхто з нагаєм сватать?». І зізнавався: «Харитина мені дуже, дуже 

подобалась». І ще: «Чи так, чи сяк, а я повинен женитися, а то проклята нудьга 

зжене мене з світа» [6, c. 188]. Мовиться тут про 18-літню Харитину 

Довгополенко, кріпачку князя Лопухіна із села Саморідні Канівського повіту. 

Вона була служницею у Варфоломія Шевченка в Корсуні, де Тарас і 

познайомився з нею. За спогадами Варфоломія, «в час приїзду Тараса до нас, в 

1859 р., Харита була якраз на порі. Не можна сказати, що вона була красива, але 

щось у неї було дуже симпатичне: тихий характер, ніжне й добре серце, чиста 

душа і молоді літа були красою Харити» [6, c. 260]. Шевченко настійно вмовляв 

родича посватати за нього цю дівчину, хоч та родичеві сказала, що навідріз не 

хоче виходити заміж «за такого старого та лисого», але сам Варфоломій не 

наважився прямо відписати Тарасові, що «він уже зістарився задля 18-літньої 

дівчини». Як відомо, Шевченкові так і не судилося одружитись, але його 

наміри та сподівання певним чином відображені були й у віршах останнього 

періоду творчості. У поемі «Марія», як бачимо, це зроблено не прямо, а 

опосередковано – через тлумачення стосунків Йосипа та Марії. Тож до 

творення цього мотиву, відсутнього в канонічних євангеліях, долучено особисті 

інтенції поета. 

Не викликає сумніву те, що Шевченко добре знав канонічний текст 

Святого Письма. Але в «Марії» він спирається навіть не на апокрифічні 

тлумачення образу Богородиці, деяких інших персонажів біблійної історії, а на 

особистий досвід та особисте світорозуміння. Відтак виникає своєрідний діалог 

між Біблією та автором, і в цьому діалозі висловлювання суперечать одне 

одному. З цього можна зробити висновок: у такому стані, в якому писалася 



«Марія», Шевченко мислив себе єретиком; він тут ближчий до життєвої 

реальності, ніж до християнської патетики, до язичництва, ніж до християнства. 
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І. Г. Верховцева 

 

Т. Г. ШЕВЧЕНКО ТА УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЦІ 

 

Геній Великого Кобзаря, його творчість, висловлені ним ідеї надихали й 

надихають відданих Батьківщині, тих, хто у служінні співвітчизникам бачить 

сенс своєї праці, життєвого шляху. Чимало таких було серед українських земців 

другої половини ХІХ – початку ХХ ст. До них варто зараховувати не тільки 

представників земських установ українських губерній (до складу цих установ 

входила місцева бюрократія й обрані населенням «гласні») та найманих 

земських працівників – так званого «третього елементу» в земстві (вчителів 

земських шкіл, земських лікарів, статистів, агрономів тощо). Українськими 

земцями, на наше переконання, слід іменувати й тих, хто висловлював ідеї 

використання земств у справі розбудови української держави та намагався 

втілити в життя подібні проекти. Тоді в лавах українських земців, безумовно, 

перебувають і такі, приміром, овіяні славою самовідданої роботи на благо 

України постаті, як М. С. Грушевський, С. В. Петлюра, адже у той чи той 

спосіб вони були пов’язані з земською працею, висловлювались щодо 

необхідності використання «земського потенціалу» в державотворчій 

діяльності. Зокрема, М. С. Грушевський, очоливши в 1917 р. Центральну Раду, 

намагався реалізувати плани щодо використання земств у національно-

державному житті, про що ще на початку 1880-х рр. говорив М. П. Драгоманов. 

Останній високо оцінював культурно-господарську діяльність земств і саме з 

розширенням компетенції земських установ, зокрема, наданням їм політичних 

прав, пов’язував задоволення національних прагнень українців. Обидва 

патріархи української політики, по суті, у земствах вбачали організаційну 

форму, здатну за умов наповнення її діяльності національним змістом 



прислужитись справі українського державотворення. Такої ж думки дійшов в 

еміграції і С. Петлюра, за плечима якого був досвід керівництва Київським 

губернським земством та Всеукраїнським союзом земств [7, с. 127-128]. 

Дослідження того, як була пов’язана суспільна праця українських земців із 

творчістю Т. Г. Шевченка – завдання в історичній науці не нове: з цього 

приводу висловили свої міркування представники так званої «державницької» 

школи вітчизняної історіографії [19; с. 63; 23, с. 314], сказано дещо й сучасними 

дослідниками [1; 3, с. 328; 5, с. 9; 13; 14; 15; 20; 21]. Натомість продовжувати 

наукові розробки в означеному ракурсі, на наш погляд, варто, адже вести їх 

можна і в площині «традиційної», «подієвої» історії, й у контексті таких 

новітніх наукових напрямків, як інтелектуальна історія, історія ідей, вивчення 

процесів самоорганізації українців. В останніх випадках потенціал для 

діяльності вчених чималий, адже тоді науковий пошук передбачає копітке 

дослідження інтелектуальних зв’язків між представниками української еліти 

другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Не претендуючи на всебічне висвітлення 

заявленої проблеми, зважимося внести свою лепту в розробку цієї 

багатогранної теми, зокрема, спробуємо у власному ракурсі осмислити деякі 

відомі та маловідомі широкому загалу факти щодо впливу особистості й 

творчості найбільш знаного у світі українця на діяльність вітчизняних земців. 

В аспекті «традиційної», «подієвої» історії варто передусім згадати ті 

аспекти земської діяльності, що були пов’язані з конкретними кроками щодо 

вшанування пам’яті Кобзаря. Піонерами багатьох «шевченківських» ініціатив 

виступали земці Полтавщини та Київщини. Дослідники відзначають, що після 

відкриття у 1903 р. пам’ятника І. П. Котляревському Полтава продовжувала 

притягувати до себе увагу української інтелігенції. Все активніше тут стали 

проявляти себе культурно-просвітницькі інституції, побачив світ 

україномовний часопис «Рідний край», на усіх рівнях, у тім числі й у земських 

установах, заговорили про вшанування знаменних шевченківських дат – 50-

річчя від дня смерті та 100-річчя від дня народження Кобзаря. В таких умовах 

Золотоніська повітова управа порушила питання щодо спорудження в Києві 

пам’ятника Шевченкові та збір коштів на його будівництво. До ініціативи 

полтавських земств приєднались гласні (депутати) Київської міської думи. В 

1904 р. при цій думі постав комітет по створенню пам’ятника Кобзарю, в 1906 

р. почався збір пожертвувань на цю справу. 13 квітня 1906 р. міністр 

внутрішніх справ П. Дурново повідомив полтавському губернатору, що він 

«визнав можливим дозволити земству відкрити підписку на спорудження у 

Києві пам’ятника Т. Г. Шевченку». В грудні 1907 р. полтавчани постановили 

збирати кошти сумісно з киянами. На початку жовтня 1908 р. було проведено 

засідання Об’єднаного комітету. Проте певний час справа гальмувалась, 

оскільки не було узгодженості позицій між Києвом, Полтавою та Золотоношею. 

Тоді для координації дій між головними організаторами проекту було створено 

об’єднаний Полтавсько-Київський комітет зі спеціальним статутом. Очолив 

його голова Полтавської губернської земської управи Федір Лизогуб. До складу 

комітету увійшли граф Микита Капніст, Григорій Коваленко, Григорій 

Маркевич, Панас Мирний, Лев Падалка (секретар), Григорій Ротмістров, Євген 



Сіяльський. У 1912 р. склад земських установ, що долучились до цієї справи, 

був розширений. Ініціативи земств підтримали й такі відомі діячі культури, як 

М. Грушевський, М. Лисенко, Є. Чикаленко, Р. Капніст, подружжя Русових, 

Л. Старицька-Черняхівська, Ф. Лизогуб та ін. З часом до кола тих, хто 

послідував за земцями й долучився до справи вшанування пам’яті 

Т. Г. Шевченка, увійшли також колективи багатьох громадських організацій, 

міських управ Полтави та Харківщини. Тими ж днями Канівське повітове 

земське зібрання постановило привести до ладу могилу Кобзаря, виділивши на 

це 1000 карбованців, але голова Київської губернської управи Суковкин угледів 

у цьому велику крамолу й скасував цю постанову. Тоді земські збори вдалися 

до хитрощів: платежі були проведені за статтею «на укріплення Оврамів» [1; 

15; 21]. Чимало інших земських установ Київщини у такий же спосіб виділили 

кошти на пам’ятник Т. Г. Шевченку [3, с. 167]. 

Доклали зусилля у справі популяризації української культури й творчості 

Т. Г. Шевченка земські діячі Волині та Чернігівщини. 

На Житомирщині 25 лютого 1914 р. службовці місцевої повітової 

земської управи вдалися до організації одноденного страйку на знак протесту 

проти заборони влади святкувати 100-річний ювілей Кобзаря. Земці 

організували збір підписів під заявою до міської думи й звернулися до 

київських українофілів з проханням допомогти їм організувати демонстрацію. 

Кияни відгукнулись і за три дні зібрали понад 1500 підписів під заявами на 

проведення урочистостей [3, с. 71]. У Дубенському повіті у вересні 1914 р. 

земський агроном Гутовський на зібранні членів товариства дрібного кредиту 

села Княгиня Варковичської волості запропонував земським зборам виділити 

кошти на пам’ятник Великому Тарасу в Києві й переконував селян, що 

«Т. Г. Шевченко як письменник» багато зробив для народу. Працівники 

земського училища Вербовської волості того ж повіту розробили програму для 

популяризації національної культури. Як свідчать архівні матеріали, 

розмовляли між собою земці українською мовою, а у квартирах в усіх були 

портрети Т. Г. Шевченка [3, с. 167]. Чернігівське губернське земство тими ж 

часами перерахувало кошти на видання ювілейного альбому репродукцій 

художніх творів Т. Г. Шевченка з фондів місцевого музею [14; 24]. 

Останній факт, на наш погляд, особливо знаменний, оскільки пов’язаний 

із таким цікавим епізодом і знаковим явищем, що свідчив про надзвичайно 

шанобливе ставлення земських діячів Чернігівщини до Т. Г. Шевченка. Відразу 

по смерті поета, 10 березня 1861 р. художник Григорій Честахівський, який в 

останні роки життя Т. Шевченка був для нього особливо близьким другом, 

склав докладний опис мистецьких творів, робочого приладдя та інших речей, 

що на ту пору знаходились у майстерні, і тривалий час зберігав їх у себе. Деякі 

речі Г. Честахівський придбав власним коштом під час їх розпродажу після 

смерті Кобзаря. В 1888 р. художник передав цей скарб чернігівському 

колекціонеру-меценату Василю Тарновському з зауваженнями, що матеріальна 

культурна спадщина Т. Г. Шевченка має зберігатися саме в «національному 

хранилищі». Зусиллями В. Тарновського колекція Г. Честахівського постійно 

поповнювалась; невдовзі вона стала найбільшою в Україні. В 1900 р. колекція 



нараховувала 760 експонатів (324 картини та малюнки, два альбоми з 

малюнками і фольклорними записами, 34 автографи, оригінальні фото, книги з 

дарчими написами, документи тощо). В. Тарновський мав намір передати її до 

Києва, однак міська Дума побоялася прийняти такий дар: не кожному, хто був 

тоді при владі, хотілось опинитися серед покровителів поета-бунтаря. У 1903 р. 

В. Тарновський передав Тарасове зібрання Чернігівському земству. Пізніше, з 

утворенням у 1920-х рр. Чернігівського історичного музею, ця спадщина 

земства стала частиною останнього [14; 24]. 

Окремо слід відзначити акції українських земців щодо вшанування 

пам’яті Великого Поета, що сталися в часи Національно-демократичної 

революції 1917-1921 рр. На Полтавщині місцеві «Єпархіальні відомості» у 

квітні 1917 р. писали: «наша Полтава в первый раз за все время своего 

существования была свидетельницей свободного национального Украинского 

праздника. В этот день на соборной площади была отслужена торжественная 

панихида по великом нашем поэте Т. Г. Шевченко. Площадь представляла 

собою невиданное зрелище: большой ее угол занимали конные и пешие части 

войск, пришедшие с национальными украинскими флагами. Над 

многочисленными депутациями общественных украинский организаций, во 

множестве явившимся на панихиду, развевались те же желто-голубые цвета, 

весело пестрела одна из земских школ, вся в национальных украинских 

костюмах, с национальными флажками» [1]. 

Організували святкування Дня народження Т. Г. Шевченка в 1918 рр. і 

земства Поділля. Земський часопис «Життя Поділля» закликав перетворити цей 

день на «урочисте національне свято», присвятити знаменній події спеціальний 

випуск журналу «Освіта». По селах земці розіслали 5 тис. примірників брошури 

«Шевченківські свята на селі». У школах та дитячих закладах краю з нагоди 

річниці народження Кобзаря за сприяння земств проводилися концерти, лекції 

[3, с. 328]. 

Значних зусиль до вшанування пам’яті Кобзаря тими часами доклали 

земства Київщини. Приміром, Канівське повітове земство розпочало роботу 

щодо впорядкування могили Т. Г. Шевченка. Київське губернське земство 

підтримало цю ініціативу. Було вирішено викупити пристань біля Чернечої 

гори, полагодити дороги, побудувати мости й готель для туристів на 25 кімнат, 

облаштувати штучні водоймища тощо. Передбачені роботи розпочалися, коли 

головою Київського губернського земства став С. Петлюра (квітень 1918 р.). 

Земство виділило 14 тис. крб. та організувало збір коштів для фінансування 

проекту. Протягом квітня-липня 1918 р. від 52 земських та громадських установ 

України, Тирасполя, Воронежчини надійшло близько 50 тис. крб. У травні 1918 

р. до Канева виїхала комісія в складі С. Петлюри, Є. Лукашевича, 

А. Ніковського, художника-архітектора Д. Дяченка, голови Київської 

«Просвіти» О. Лотоцького, інженерів та членів Київської губернської земської 

управи. Комісія розглянула питання про технічне улаштування комплексу. 

Комплекс було вирішено назвати «Тарасовий стан»; у його складі запланували 

побудувати готель в українському стилі. Незабаром встановили прямий зв’язок 

з Києвом човнами та шосейними шляхами, завезли необхідне обладнання, 



посуд, налагодили роботу земської пошти. Як писала тогочасна земська преса, 

Чернеча гора на Канівщині стала справжнім місцем паломництва для українців 

[5, с. 9; 6, с. 191; 18, с. 24]. 

Безумовно, усі вищенаведені факти свідчать про те, що постать Кобзаря 

надихала українських земців у їх служінні своєму народові, завдяки чому 

зростала національна свідомість і самих земських працівників українських 

губерній, і селянства, загалом місцевої людності. З огляду на це важливо, що у 

земських лавах пройшли школу практичної діяльності на ниві державотворення 

чимало відомих суспільних і громадських діячів – представників тогочасної 

національної еліти. Зокрема, чимало земців були пов’язані з діяльністю 

національних політичних організацій. Назва однієї з перших таких організацій 

доволі гучномовна – «Братство тарасівців». Один із його засновників Боровик 

Віталій Гаврилович (1864-1937) по закінченні природничого факультету 

Київського університету плідно працював у Волинському губернському 

земстві: брав участь в організації відділу сільськогосподарської статистики при 

цьому земстві, в улаштуванні бібліотек при земських лікарнях Кременецького 

повіту, досліджував водні ресурси Волині, організував роботу земської 

майстерні криничних насосів, сприяв розвитку кооперативного руху в краї, 

організував кілька товариств та артілей у Волинській губернії [17, с. 213]. Із 

земською діяльністю були пов’язані й члени Центральної Ради: П. Чижевський, 

В. Леонтович, М. Ковалевський, М. Біляшівський, І. Шраг. До революції вони 

усі працювали в земських установах. 

У земському русі брали участь і член Центральної Ради, посол України в 

Німеччині барон Ф. Штейнгель, майбутні міністри іноземних справ 

А. Ніковський та Д. Дорошенко, член Генерального Суду УНР А. В’язлов. 

Прем’єр Української Держави Федір Лизогуб (брат народовольця Дмитра 

Лизогуба) у 1901-1915 рр. був головою Полтавської губернської земської 

управи [10]. У цьому контексті слід згадати й відомого земського діяча з 

Харківщини, очільника Вовчанського повітового земства В. Колокольцева. 

Саме він, ставши у 1918 р. на чолі міністерства земельних справ, доклав чимало 

зусиль до вироблення славнозвісного проекту реформування земельних 

відносин в Україні, що так високо оцінювався істориками з діаспори та активно 

вивчається сучасними дослідниками [16, с. 140]. Окремо варто відзначити 

діяльність С. Петлюри на посту голови Київської губернської управи та голови 

Всеукраїнського союзу земств. Остання установа в 1918 р. стала справжнім 

національним земським об’єднанням, виконувала інтегруючу функцію, 

поєднуючи зусилля земських діячів України в соціально-політичній та 

культурній розбудові нашої Батьківщини, і таким чином ця праця мала 

величезний державотворчий потенціал [5, с. 74-75; 4, с. 27-28; 9, с. 9]. 

Вищенаведені факти щодо участі Київського губернського земства та особисто 

С. Петлюри (до революції він був заступником уповноваженого Всеросійського 

союзу земств та міст) у перетворенні Чернечої гори на місце паломництва для 

українців доволі красномовно свідчать про вплив постаті Кобзаря на 

формування національної самосвідомості українських земців у роки революції. 

Отже, можна стверджувати, що в горнилі земської суспільно корисної праці 



пройшли загартування чимало видатних українських діячів, а справжнім 

світочем, духовним орієнтиром для них була постать Великого Кобзаря. 

Цікавим, на наш погляд, у справі дослідження заявленої проблеми може 

стати ще один її ракурс. Ідеться, зокрема, про вивчення процесів 

самоорганізації українців означеної пори. Як стверджують сучасні науковці, 

саме земські установи належали до «головної сфери», де активно відбувались ці 

процеси [10]. Дійсно, земства формувались і діяли на засадах самоврядування. 

У такий спосіб земська діяльність давала імпульс процесам самодопомоги 

серед населення українських губерній, живила соціальну солідарність, 

виконувала інтегруючу функцію, відтак сприяла формуванню української нації. 

А без відданої праці величезної армії земських агрономів, учителів, лікарів та 

інших працівників земських структур не були б можливими культурний і 

господарський поступ України кінця ХІХ – початку ХХ ст. [2, с. 74-76]. 

Недарма, перебуваючи в еміграції та осмислюючи причини поразки 

Української революції, С. Петлюра шкодував з приводу того, що діяльність 

земств залишилась недооціненою українськими діячами, назвав роботу в 

земстві «чорною державною працею», якою творилися «певні реальні цінності» 

[22, с. 227]. 

Нарешті, ще одним перспективним для дослідження, на наше 

переконання, є той ракурс порушеної проблеми, що дозволяє осмислювати її у 

площині інтелектуальної історії та історії ідей. Маємо на увазі особисті 

контакти й інтелектуальні зв’язки Т. Г. Шевченка з майбутніми діячами та 

ідейними провідниками земського руху. Особливо цікавим нам видається 

вивчення того, як поширені ще з часів кирило-мефодіївців (про зв’язки 

Т. Г. Шевченка з ними годі й нагадувати) ідеї конституціоналізму та 

федеративного устрою слов’янських, у тім числі й власне українських земель 

отримали, по суті, нове життя з початком діяльності земств, особливо з 

розробкою М. П. Драгомановим під час його перебування в еміграції у 

Швейцарії проекту «Вольный союз – Вільна спілка». Останній передбачав 

використання земських структур у процесі майбутньої федералізації та 

демократизації Росії, в запровадженні у ній конституційного правління й у 

такий спосіб, як вже зазначалось вище, задоволення національних домагань 

українців [7, с. 123]. Як відомо, М. Драгоманов уважно вивчав твори 

Т. Г. Шевченка [12; 25, с. 68]. Сам Кобзар наприкінці життєвого шляху в поемі 

«Юродивий» (1857 р), по суті, окреслив програму на майбутнє для українців: 

«Коли / ми діждемося Вашингтона / З новим і праведним законом? / А 

діждемось-таки колись» [26, с. 209]. До речі, молоде покоління українських 

діячів кінця 1850-х рр., коли, власне, пролунали ці слова, через деякий час 

пристане до активної земської праці. Згадування у наведених поетичних рядках 

першого президента Америки, гадаємо, є досить красномовним, адже з 

постаттю Вашингтона в будь-якої освіченої людини асоціюються такі поняття, 

як «конституціоналізм», «республіка», «федерація», «демократія». Саме ці ідеї 

були наріжними у прагненнях земських лібералів, до яких відносився і 

М. П. Драгоманов [11]. 

Отже, «ідейна нитка» від Великого Кобзаря через М. П. Драгоманова, 



безумовно, протягнулась до земських діячів кінця ХІХ – початку ХХ ст. та 

надихала останніх на служіння своєму народові не тільки на ниві буденної 

земської праці, а й на теренах державотворення на засадах конституціоналізму, 

демократії, республіканського правління. В роки ж Національно-демократичної 

революції 1917-1921 рр. плеяда видатних національних діячів, загартованих у 

земських лавах, певною мірою спробувала втілити в життя ці ідеї. Зрозуміло, 

означена тема потребує подальшого копіткого дослідження, проте цілком 

упевнено можна стверджувати, що творчість Т. Г. Шевченка, висловлені ним 

ідеї надихали кілька поколінь земських діячів на віддану своїм співвітчизникам 

працю. А це, своєю чергою, сприяло піднесенню національної свідомості 

українців, активізувало процеси державотворення в Україні другої половини 

ХІХ – початку ХХ ст. 
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СПАДЩИНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

Тарас Шевченко подарував нам скарб своєї душі та свого великого серця. 

Його Муза впродовж десятиліть (тепер уже й століть) незмінно слугує 

неоціненним чинником у вихованні духовності, високих моральних цінностей 

народу й у формуванні його гуманістичних ідеалів. Подібно до того, як серед 

величезного різноманіття тематики Святого Письма морально-етична 

проблематика перебуває в центрі уваги, так і посеред тисяч слів та рядків творів 

Шевченка духовність посідає центральне місце.  

Ще перші дослідники Кобзаря вели мову про його біблеїзм. О. Кониський 

називав Біблію «духовним хлібом» Шевченка, а її вплив на його творчість 

вважав не меншим від «впливу народної пісні» [8]. В. Щурат на початку ХХ 

століття писав, що поет «зробив філософію Святого Письма своєю філософією» 

[16, с. 52]. За словами еміграційного дослідника Л. Білецького, його віра не 

була «зверхня, формальна […] Його віра була глибока, чинна й суто 

християнська» [2, с. 550]. Про це свідчать самі тексти Шевченка, його етика й 

естетика. 

Означена проблема в сьогоднішньому науковому дискурсі добре 

висвітлена у працях І. Бетко, Т. Бовсунівської, Т. Мейзерської, В. Сулими та ін. 

Неабиякою сенсацією і для науковців, і для широкого загалу поціновувачів 

Шевченкового генія стала видана 2013 року ґрунтовна праця Дмитра Степовика 

«Наслідуючи Христа: Віруючий у Бога Тарас Шевченко». Це «справді новий 

погляд на Шевченка як християнина й на віддзеркалення його християнських 

ідеалів у словесній та мистецькій творчості» [1, с. 3]. 

Особливу роль у збереженні християнської віри нації зіграла правда 

Кобзаря в радянські часи, за яких релігійне виховання в навчальних закладах 

було заборонене, сама ж християнська доктрина брутально нівелювалась 

монопольною атеїстичною ідеологією в усіх сферах суспільно-політичного та 

громадсько-культурного життя. Ця ідеологія, як відомо, проголосила Шевченка 

атеїстом і з усіх сил намагалася зарахувати його до свого пантеону, 

канонізувати за власними законами. Як підкреслює В. Панченко, «комуністична 

система вчинила з Шевченком по-єзуїтськи; вона вмонтовувала його в свою 

ідеологію», намагаючись «перейменувати, вихолостити, спростити, 

«причепурити» відповідним ідеологічним макіяжем» [10]. Врешті-решт перед 

читачем дедалі чіткіше викарбовувався образ поета-атеїста. Проте це зовсім не 

відповідало істині. Недаремно портрет Кобзаря українці розміщують поруч зі 

святими образами. Без віри Шевченко ніколи не став би Пророком 

християнського народу. Він був глибоко віруючим християнином. Це 

проявлялось і в його світоглядних пріоритетах, й у вчинках: у молитвах, в 

читанні Святого Письма, у відвідуванні церкви, у приступанні до сповіді, у 

прийнятті Святого Причастя, у дотримуванні постів. Мав Шевченко і 

внутрішнє відчуття Бога, жив глибоким внутрішнім життям [6, с. 49]. Йому був 

властивий духовний аристократизм, тобто невизнання над собою ніякої вищої 

сили, окрім Господа Бога:  

Молітесь Богові одному, 



Молітесь правді на землі, 

А більше на землі нікому 

Не поклонітесь… [14, с. 201]. 

Найпереконливіше свідчать про релігійні переконання Шевченка його 

листи й щоденник. «З того часу, як я приїхав до Миргорода, ні разу з хати не 

виходив, а до того всього нема що й читать: якби не Біблія, то «здуріти б 

можна» (з листа до Аркадія Родзянка). «Молися, якщо можеш молитися, і 

молячись, віруй глибоко у замогильне, краще життя, віруй і віра спасе тебе!» (з 

листа до Андрія Козачковського). «Дасть Бог, трохи одпочину, то напишу тобі 

тихесенько гарнесенько, та може ще, як Бог поможе, і віршами» (з листа до 

Михайла Максимовича). «Перед Благовістом до заутрені прийшли мені на 

думку слова Розп’ятого за нас, і я немовби віджив, пішов на утреня і так 

радісно, чисто молився, як здається, ніколи раніше. Тепер я говію, сьогодні 

прийняв Святі Тайни, хотів би, щоб усе життя моє було таке чисте, прекрасне, 

як сьогоднішній день» (з листа до Варвари Рєпніної). «Щойно тепер я вповні 

повірив у слова: «Молюся й дякую Богові за безконечну любов до мене, за 

посланий іспит. Він очистив, вилікував моє бідне, хворе серце» (з листа до 

Настасії Толстої) [15]. 

Шевченко засвоював християнські постулати на генетичному рівні. 

Народившись у селянській родині, він з дитинства вбирав у свою душу 

релігійність, яка міцно трималася селянства, а діти з молоком матері вбирали її. 

Така «домашня Церква» Григорія та Катерини Шевченків-Грушівських і 

виховала велетня духу – Тараса. Водночас дід із батьком стимулювали 

проростання в ньому паростків національної свідомості. З дитинства 

поєднавши любов до Бога з любов’ю до України, Шевченко згодом у своїй 

творчості підніме їх на високий рівень, виведе на одну площину. Тож 

закономірним видається Господнє благословення на його Слові. Невипадково 

«Кобзар» називають «Євангелієм від Тараса». 

Сьогодні вже аксіомою стало визнання того, що в художній творчості 

Шевченко виявив глибоку обізнаність із текстами Старого і Нового Завітів, 

адекватно теологічно інтерпретував біблійні сюжети, володів релігійною 

термінологією, доцільно використовував християнську символіку. За 

підрахунками дослідників близько 1400 разів у «Кобзарі» згадано Бога та Божі 

справи. Крізь усі твори проступають релігійні переконання їх автора. Шевченко 

– виразник і речник християнського світогляду. Персонажі його поезій – також 

віруючі. Важко назвати твір Шевченка, в якому він обходиться без Божого 

ймення. Як підкреслює М. Жулинський, «від імені свого знедоленого народу, 

покритого срамотою, розкраденого й пожерлого новими ворогами, покинутого 

«на сміх людям / В наругу сусідам», поет молиться «серцем одиноким» 

Господові в надії на повернення йому доброї долі, на спасіння від злотворящих, 

на розсіяння тьми неволі» [5, с. 5]. Він твердо вірить, що «усюди Божа 

Благодать: і в серці, і в хаті», й що «колись Бог нам верне волю / Розіб’є 

неволю». 

Дослідники творчості Шевченка давно вгледіли Боже Провидіння в його 

долі, зокрема, призначення виконати якусь важливу місію. Бог нагородив його 



особливим талантом – даром слова: Шевченко мав промовляти до людей в 

обороні Божої правди («Нехай же серце плаче, просить / Святої правди на 

землі!»). У вірші «Ну що б, здавалося, слова…» він пише про усвідомлення 

свого призначення:  

…Знать, од Бога 

І голос той, і ті слова 

Ідуть меж люди! [14, с. 83]. 

У «Кобзарі» є низка творів, присвячених релігійній тематиці. Це 

«Неофіти», «Марія», віршовані переклади Псалмів, подражанія, молитви. До 

своїх поем Шевченко виносить епіграфом цитати зі Святого Письма (поеми: 

«Неофіти», «Марія», «Сон», «Великий Льох», «Кавказ», «І мертвим, і живим»). 

В написаному ним «Букварі» автор дає дітям велику кількість позитивної 

інформації з Біблії, а також молитви [4]. Пролог до «Неофітів» – це молитва в її 

найкращому класичному варіанті. Усе тут молитовне – від зачину 

«Благословенная в женах Святая праведная Мати Святого Сина на землі» – до 

молитовного закінчення «Амінь». Як відомо, молитва – це розмова з Богом. 

Шевченко веде діалог із Всевишнім упродовж всього життя («То серце по волі з 

Богом розмовля»). Результатом цього діалогу є усвідомлення та пропагування 

ідеї милосердя – стрижневої ідеї християнської доктрини: 

Молітесь, братія! Молітесь 

За ката лютого. Його 

В своїх молитвах пом’яніте [14, с. 204]. 

У поемі «Тарасова ніч» автор вкладає в уста кобзаря-бандуриста пісні, які 

розповідають, що від часів ліквідування царицею Катериною II Запорізької Січі 

почався процес занепаду найосновніших форм релігійного життя українців й до 

глибини душі переймається цією бідою:  

Зажурилась Україна, 

Така її доля! 

Зажурилась, заплакала, 

Як мала дитина… 

Виростають нехрещені 

Козацькії діти; 

Кохаються невінчані; 

Без попа ховають. 

Запродана жидам віра; 

В церкву не пускають... [13, с. 44]. 

Як справжній християнин, поет умів шанувати людей з різними 

релігійними переконаннями. Так, він закликав до змагань за волю народи 

Кавказу, висловлюючи тверду вірить в те, що Божа правда переможе: «Борітеся 

– поборете, / Вам Бог помагає!» [13, с. 282]. 

Шевченко, як «заглиблений читач та інтерпретатор Біблії, щедро 

наснажував свої поезії біблійними концептами, символами, метафорами, 

наслідком чого його тексти потрапляли в сакрально-силове поле біблійно-

християнського хронотопу» [12, с. 12]. В художній мові митця слова «Господь 

Бог», «Христос», «Спаситель», «Святая Мати», «Святе Писання», «ікона», 



«свічка», «церква», «храм», «свята неділенька» виконують роль духовної зброї 

для християнина» [7, с. 77]. 

Художній світ Біблії, її зміст, образи та мотиви посідають помітне місце й 

у малярській творчості Шевченка. Серед його академічних робіт вирізняють 

такі: «Ієзекіїль на полі, всіяному кістками» (1845), «Жертвоприношення 

Авраама» та ін. Біблійні мотиви використано й в інших живописних творах 

(«Христос благословляє хліб», «Притча про блудного сина», «Святий Дмитро», 

«Лот з дочками», «Голова Христа», «Смерть Марії», «Апостол Петро»). 

Християнський дух в образотворчому мистецтві поета з особливою силою 

виражений у картинах «Розп’яття» і «Свята родина» [9, с. 37]. 

Шевченко повсякчас цікавився релігійним малярством і всюди шукав 

творчих контактів із ним: у полотнах світових класиків, своїх учителів і колег з 

Академії. Серед таких робіт слід відзначити офорти (одна з технік широкого 

тиражування художніх творів завдяки вигравірованому на мідній пластинці 

малюнка): «Свята родина», «Притча про робітників у винограднику». Цей твір 

– роздум з офортом картини І. Соколовського «Приятелі» Шевченко подав на 

розгляд художньої ради Петербурзької академії мистецтв. За ці роботи 

художнику було присвоєно звання академіка.  

Працюючи в археологічній комісії, Шевченко залишає безцінні рисунки й 

акварелі з різних міст і сіл України. Щоб краще зрозуміти географію його 

поїздок, слід вдуматись у список його робіт: Мотринецький монастир, церква 

всіх святих у Києво-Печерській Лаврі, церква Покрови в Переяславі, Чигирин із 

Суботівського шляху (жіночий монастир), Богданова церква в Суботові, 

Воздвиженський монастир у Полтаві, Почаївська Лавра, трапезна в Гусятині, 

Видубицький монастир у Києві. Повертаючись із заслання, Шевченко робить 

серію рисунків і акварелей церковної архітектури на території Росії. Його 

цікавили культові споруди інших релігій, зокрема, збереглася прекрасна 

акварель католицького костела в Києві, сепія синагоги на Волині. В листі до 

Варвари Рєпніної він згадує про це такими словами: «Новий Завіт я читаю з 

благоговійним тремтінням. І внаслідок цього читання в мені зродилася думка 

описати серце матері по житті Пречистої Діви, Матері Спасителя. І друга – 

намалювати картину розп’ятого її Сина. Молю Бога, щоб хоч коли-небудь ті 

мрії здійснилися!» [15]. 

Після повернення з архангельської експедиції в Шевченка появилася 

надія на дозвіл малювати. Ескіз «Розп’яття» художник пропонує католицькій 

церкві як майбутній запрестольний образ, що зображає смерть Спасителя. Ескіз 

цього образу становить собою вертикальну композицію, заокруглену вгорі, 

центральне місце на площині призначене для Спасителя, зображення якого 

графічно вписане у площину, в якій Йому ніби тісно. Лише зверху над Христом 

дещо більше місця заповнено зображенням неба. Постать Христа виділена 

світлом, Його лице підняте вгору до неба. Внизу, біля основи хреста, зігнута 

фігура жінки із закритим руками обличчям. Темна тінь від хреста, що 

проходить у нижній частині, поєднує зображення двох хрестів із розбійниками. 

Цікавою особливістю є різне зображення розп’ятих розбійників. Ліва фігура 

зображена силуетно й на темній плямі хмар, а права є значно світлішою (злегка 



опущена голова освітлена контрастним світлом). 

У темі Спасителя і материнства в 1856 р. виконана одна з малярських 

робіт Шевченка під назвою «Благословення дітей». Центральне місце в ній 

відведено молодій матері, яка слухає проповідь Христа, поклавши руку на тіло 

дитини. Її силуетна фігура дуже чітко виділяється на фоні освітленої стіни. 

Дещо нижче зліва ощадними засобами показано величезну кількість яскраво 

освітлених сонцем людей. На цьому фоні в контрольному освітленні 

виділяється фігура проповідуючого й благословляючого Христа. Вираз Його 

лиця не схований в тіні; перед піднятими руками силуети кількох дитячих 

фігурок. Робота також є дуже чіткою і цільною. Вона була передана Шевченком 

у Нижньому Новгороді Михайлові Щепкіну для розігрування в лотереї [4]. 

Отже, поетична й малярська спадщина Шевченка є яскравим 

підтвердженням його активного звернення до християнської тематики, відтак 

засвідчує вірність основним ідеям християнського гуманізму, невіддільного від 

його націоцентричної доктрини. Еміграційний культуролог Д. Бучинський у 

праці «Християнсько-філософська думка Т. Шевченка» писав: «Коли ми 

вслухаємося в тони Шевченківської думи, якою ціле життя була наповнена ця 

велика християнська і патріотична душа, тоді він з’явиться нам у цілій своїй 

чистій красі, в яку, здається, ніхто з наших поетів-письменників-мислителів так 

пишно не прибирався» [3, с. 551]. Великий Кобзар, отже, «не був ані атеїстом, 

ані єретиком – так про нього говорять ненависники всього українського. 

Шевченко для нас – це велике терпіння, яке належить до найбільших чеснот у 

християнстві» [11, с. 13]. 
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В. В. Дроздов 

 

ІДЕЯ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ВЗАЄМНОСТІ В ІСТОРІОСОФСЬКІЙ 

КОНЦЕПЦІЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

Початок національного відродження слов’янських народів Австрійської 

та Османської імперій наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. сприяв 

виникненню ідеї слов’янської взаємності, яка була однією з провідних ідей у 

національно-визвольному русі західних і південних слов’ян. Панславістські 

погляди поширилися в громадській думці Російської імперії. Були присутні 

вони й в українському національному русі, зокрема містились у програмі 

Кирило-Мефодіївського товариства. Важливе місце слов’янське питання посіло 

у творчості видатного українського поета і художника Тараса Шевченка. 

Погляди Т. Шевченка на проблему слов’янської взаємності були об’єктом 

багатьох наукових досліджень. Дореволюційні автори (Т. Флоринський [6], 

І. Черняхівський [9] та ін.) пов’язували слов’янські мотиви поезії українського 

Кобзаря зі слов’янофільством. На слов’янофільство Т. Шевченка вказував 

також І. Франко [7]. Радянські дослідники (Ф. Прийма [2], Г. Сергієнко [5], 

Л. Хінкулов [8] та ін.) підкреслювали, що його погляди на проблему 

слов’янської взаємності значно відрізнялися від російських панславістських 

ідей. Слов’янська ідея Т. Шевченка детально проаналізована в праці І. Дзюби 

«Тарас Шевченко. Життя і творчість» [1], в якій учений порівнює її з 

панславістськими ідеями західних слов’ян та російських слов’янофілів. Проте 

досліджуване питання потребує подальшого вивчення, адже в сучасній 

українській історіографії воно поки не набуло широкого висвітлення й нерідко 

має виразно дискусійний характер. 

У статті автор ставить за мету дослідити формування ідеї слов’янської 

взаємності в громадській думці західних та південних слов’ян, Російської 

імперії та України, визначити її вплив на художню творчість Т. Шевченка, а 

також особливості розуміння (а відтак і потрактування) ним слов’янського 

питання. 



Ідея слов’янської взаємності з’явилася в суспільній думці західних і 

південних слов’ян у першій третині ХІХ ст. Словацький поет, історик, етнограф 

і культурний діяч Ян Коллар у поемі «Дочка Слави» (1824 р.) та трактаті «Про 

літературну взаємність між слов’янськими племенами і наріччями» (1836-1837 

рр.) вперше обґрунтував необхідність «літературної взаємності» слов’янських 

народів, тобто їхнього зближення у сфері культури. Його наступник, 

словацький філолог і суспільний діяч Людовіт Штур виступав з ідеями 

політичного об’єднання слов’ян та висловлювався за зближення словацько-

російських культурних і політичних зв’язків. 

Якщо в першій третині ХІХ ст. у національному відродженні західних 

слов’ян панівними були русофільські ідеї, то після придушення царизмом 

польського повстання 1830-1831 рр. надія на те, що саме Росія сприятиме 

національному визволенню «єдиноплемінних» народів, поступово згасала. В 

другій третині ХІХ ст. панславістські ідеї на слов’янських землях, що входили 

до складу Австрійської імперії, були сформульовані в теорії «австрославізму» 

(К. Гавлічек-Боровський, Ф. Палацький), за якою передбачалось об’єднання 

слов’янських народів, досягнення рівних прав із австрійськими німцями, 

створення федерації рівноправних слов’янських держав у складі Габсбурзької 

імперії. Своєю чергою, хорватське та словенське національне відродження 

базувалося на ідеї «ілліризму» (С. Враз, Л. Гай, Я. Драшкович, П. Прерадович), 

яка передбачала національно-культурне, а згодом і політичне об’єднання 

південних слов’ян як єдиного «іллірійського» народу. 

У Російській імперії панславізм на початку ХІХ ст. не набув широкого 

розмаху. Це пов’язано із зовнішньополітичною доктриною царизму, 

сформульованою після утворення Священного союзу в 1815 р., яка була 

спрямована на протидію будь-яким проявам національно-визвольної боротьби, 

в тім числі й слов’янських народів. Проте інтерес російського суспільства до 

слов’ян поступово зростав. Ідеї об’єднання слов’янських народів виникли в 

масонському, а згодом у декабристському русі. Зокрема, створена в 1823 р. 

таємна організація «Товариство об’єднаних слов’ян» у своїй програмі ставила 

за мету сформувати демократичну слов’янську федерацію, до якої б увійшли 

Росія, Польща, Богемія, Моравія, Сербія, Молдавія, Валахія, Далмація, Кроація, 

Угорщина та Трансільванія [3, с. 36]. 

Поширення ідеї слов’янської взаємності в російській суспільно-

політичній думці пов’язують зі становленням у 40-х рр. ХІХ ст. нового напряму 

– слов’янофільства, яке виникло як протест патріархально-патріотичної 

частини дворянства проти засилля західництва в урядових колах та дворянській 

еліті країни. Ранні слов’янофіли (К. Аксаков, І. Киреєвський, Ю. Самарін, 

О. Хомяков) виступали за збереження самобутньої культури російського 

народу, обґрунтовували концепцію власного, неєвропейського шляху 

історичного розвитку Росії, критикували цінності капіталістичного 

європейського Заходу, що не відповідали православному «російському духу», 

вказували на подібні властивості в історичному та культурному розвитку 

західних і південних слов’ян, висловлювали думку щодо месіанської ролі Росії 

у визволенні слов’янських народів Османської та Австрійської імперій. Якщо в 



40-х рр. панславістські ідеї не мали системного характеру в працях 

слов’янофілів, то з початком Кримської війни 1853-1856 рр. та після неї 

слов’янське питання стало однією з головних тем у творчості слов’янофілів. 

Зокрема, К. Аксаков у трактаті «Про східне питання» (1854 р.) сформулював 

такі цілі російської політики: звільнити всіх слов’ян і православних віруючих 

Туреччини, а також єдиноплемінних слов’ян Австрійської імперії. Результатом 

цього, на його думку, повинен був стати міцний союз усіх слов’янських народів 

під протекторатом Росії [3, с. 56]. 

Крім слов’янофілів, панславістські ідеї висловлювались у консервативних 

та радикальних колах російської громадської думки. Зокрема, про утворення 

слов’янської держави «від Східного океану до Адріатичного моря» писав 

М. Погодін. Ф. Тютчев у трактаті «Росія та революція» (1848 р.) висловив ідею 

створення слов’янсько-православної держави під егідою Росії. Своєю чергою, 

російський революційний демократ О. Герцен бачив майбутнє слов’янських 

народів у вільній федерації, центром якого була б Росія, що звільнилася б від 

самодержавства та кріпосництва. 

Отже, в російській громадській думці 40-50-х рр. ХІХ ст. ідея 

слов’янської взаємності була пов’язана з месіанською роллю Росії, яка повинна 

була б стати визволителем та об’єднувачем слов’янських народів, що входили 

до складу Османської та Австрійської імперій. Проте слід зазначити, що царизм 

о цій порі не ставив розв’язання слов’янського питання метою своєї 

зовнішньополітичної програми. 

На українських землях панславістські ідеї, як відомо, набули поширення в 

діяльності Кирило-Мефодіївського товариства (кінець 1845 – березень 1847 

рр.), членом якого був Т. Шевченко. Кирило-мефодіївці розробили власний 

проект майбутньої слов’янської держави. В основному програмному документі 

– «Статуті Слов’янського товариства св. Кирила та Мефодія», авторами якого 

були М. Костомаров, М. Гулак та В. Білозерський, головною ідеєю визначалося 

«духовне та політичне поєднання слов’ян». Варто підкреслити, що спільна 

боротьба українців з іншими поневоленими слов’янськими народами була, на їх 

думку, єдиним виходом для позбавлення від соціального та національного 

гніту. Автори виступали за державно-політичну самостійність кожного 

слов’янського народу при утворенні майбутнього слов’янського союзу, 

республіканську форму правління й утворення загальнослов’янського собору з 

представників усіх народів, а також політико-правову рівність громадян. У 

Статуті йшлося також про необхідність знищення «письмової та релігійної 

ворожості», ліквідації соціальної нерівності та кріпацтва [4]. 

Важливою складовою ідеї слов’янської взаємності була концепція 

українського месіанізму, викладена в іншому програмному документі – «Книзі 

буття українського народу», автором якої був М. Костомаров. Згідно з нею, 

українці перейняли від інших історичних народів місію об’єднувача 

слов’янських народів, тому Україна повинна була стати ядром нового 

слов’янського союзу, створеноного на принципах істинної рівності та свободи, 

в основу яких закладено християнські чесноти. «І встане Україна з своєї 

могили, і знову озоветься до всіх братів своїх слов’ян, і почують крик її, і 



встане Слов’янщина і не позостанеться ні царя, ні царевича, ні царівни, ні 

князя, ні графа, ні герцога, ні сіятельства, ні превосходительства, ні пана, ні 

боярина, ні крепака, ні холопа – ні в Московщині, ні в Польщі, ні в Україні, ні в 

Чехії, ні у хорутан, ні у сербів, ні у болгар», – зазначається в документі [4]. 

Отже, М. Костомаров поєднував ідеї національно-визвольної боротьби 

українців із соціальними проблемами. 

Своєрідна концепція єдності слов’янських народів, суттєво відмінна від 

слов’янофільської, належить Т. Шевченкові. На погляди поета щодо 

слов’янського питання вплинули ідеї Я. Коллара та П. Шафарика, а тема 

слов’янства з’явилася в його художній творчості ще до знайомства з 

організаторами Кирило-Мефодіївського товариства.  

І. Франко, називаючи слов’янські ідеї Т. Шевченка «слов’янофільством», 

відзначав, що вони істотно відрізнялись від традиційного розуміння цього 

терміна. «Шевченко не любив слов’ян за те тільки, що вони – слов’яни, не 

бачив ані жодного містичного значення в їх назві […] З минувшини слов’ян він 

лише підносив такі моменти, де слов’яни вносили свої вклади в скарбницю 

загальнолюдської цивілізації» [7, с. 383]. 

Т. Шевченко критикував слов’янофілів за те, що вони не визнавали за 

українським народом права на самостійний національно-політичний і 

культурний розвиток та рівноправне становище поряд з іншими слов’янськими 

народами. У відомому посланні «І мертвим, і живим…» (1845 р.) він різко 

засуджував прихильників слов’янофільства серед українців, які поєднували, на 

його думку, «благородний патріотизм» зі зневажанням рідної мови:  

І Коллара читаєте  

З усієї сили,  

І Шафарика, і Ганка,  

І в слав’янофіли  

Так і претесь... І всі мови  

Слав’янського люду –  

Всі знаєте. А своєї  

Дас[т]ьбі... Колись будем  

І по-своєму глаголать… [10, с. 351]. 

Ще в ранньому періоді своєї творчості Т. Шевченко висловлював ідею 

дружби та єдності слов’янських народів. У поемі «Гайдамаки» (1839-1841 рр.), 

змальовуючи картину повстання українських селян Правобережної України проти 

польської шляхти, він писав: «За що люди гинуть? Того ж батька, такі ж діти, / 

Жити б та брататься...». І далі продовжував: «Болить серце, як згадаєш: / Старих 

слов’ян діти / Впились кров’ю» [10, с. 166]. У передмові до поеми він уперше 

висловив демократичну ідею єднання слов’янських народів: «Нехай житом-

пшеницею як золотом покрита, не розмежованою останеться навіки од моря до 

моря слов’янська земля» [10, с. 202]. Винними у братовбивчій боротьбі між 

українцями та поляками Т. Шевченко вважав римо-католицьких священників – 

«ксьондзів, єзуїтів». Проте, на відміну від слов’янофілів, він не протиставляв 

православну та католицьку релігії. У своїх переконаннях поет був 

понадконфесійним – з огляду на універсалізм світогляду. Варто зазначити, що 



поряд із «ксьондзами» він ставив вельмож-поневолювачів: «Неситії ксьондзи, 

магнати / Нас порізнили, розвели…» («Полякам», 1847 р.). Тож закономірними 

видаються його гуманістичні імперативи, звернені до поляків: «Подай же руку 

козакові / І серце чистеє подай! / І знову іменем Христовим / Ми оновим наш 

тихий рай» [11, с. 48]. 

Значну роль в ознайомленні Т. Шевченка з культурним надбанням 

слов’янських народів відіграла його дружба з відомим славістом, професором 

Московського університету О. Бодянським. Від нього поет довідався про 

національно-визвольний рух чехів, словаків, про наукову діяльність 

П. Шафарика, якому присвятив поему «Єретик» (1845 р.). У ній він відтворив 

один з епізодів визвольної боротьби чеського народу (виступ чеського 

реформатора Яна Гуса проти католицького Риму та німецьких феодалів) і 

початок так званих Гуситських воєн – збройного народного повстання на чолі з 

Яном Жижкою. 

У посвяті «Шафарикові» Т. Шевченко поставив питання єдності слов’ян 

на широкий демократичний і духовний ґрунт. Він називав одвічними ворогами 

слов’янських народів німецьких феодалів-завойовників – «німоту», яка 

«запалила велику хату» слов’ян і їх «сім’ю […] роз’єдинила», пустивши в неї 

«усобиць лютую змію». Поет прославляв Шафарика за те, що той своєю 

діяльністю сприяв єдності слов’ян, порівнював його з пророком Ієзекіїлем, який 

був поставлений серед поля, вкритого сухими кістками, і, виконуючи веління 

Бога, оживив трупи, що символізувало відродження ізраїльського народу. Це, 

зокрема, бачимо у таких рядках: «…І став єси / На великих купах, / На розпутті 

всесвітньому / Ієзекіїлем, / І – о диво! трупи встали / І очі розкрили, / І брат з 

братом обнялися / І проговорили / Слово тихої любові / Навіки і віки! / І 

потекли в одно море / Слав’янськії ріки!» [10, с. 289]. 

Т. Шевченко прагнув, «...щоб усі слов’яне стали добрими братами, і 

синами сонця правди, і єретиками, отакими, як Констанцький Єретик великий». 

Він був упевнений, що слов’янським народам належить велике майбутнє, що 

вони ще відіграють прогресивну роль в історії людства, «мир мирові подарують 

і славу вовіки» [10, с. 290]. 

Отже, погляди Т. Шевченка на проблему слов’янської взаємності значно 

відрізнялися від панславістських ідей російських слов’янофілів. Передусім, він 

указував на недопустимість ворожнечі між слов’янськими народами, називав 

причинами розбрату між слов’янами не лише релігійні, а й соціальні 

передумови, закликав до єдності слов’ян на демократичній основі. На відміну 

від кирило-мефодіївців, поет не висловлював ідеї месіанізму українського 

народу в об’єднанні слов’ян, не пропонував проектів державного устрою 

майбутнього слов’янського союзу. 
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М. І. Зимомря 

 

ПОЕТИЧНА МОДЕЛЬ ШЕВЧЕНКОВОЇ ДУМКИ В НІМЕЦЬКОВНИХ 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯХ І КРИТИЦІ: ДИСКУРС РЕЦЕПЦІЇ 

 

Процес засвоєння художньої спадщини Тараса Шевченка в різних країнах 

світу несе потужний міжкультурний універсум. Адже він позначений 

розмаїттям концептів мистецької думки, досконало укладеної поетом на рівні 

словесної моделі. Ось, приміром, її ілюстративна змістова наповненість, власне, 

як імперативно довершений візерунок: 

Страшно впасти у кайдани, 

Умирать в неволі, 

А ще гірше – спати, спати, 

І спати на волі – 

І заснути навік-віки,  

І сліду не кинуть 

Ніякого, однаково, 

Чи жив, чи загинув!  

Йдеться не стільки про гармонійно текстуальну чи естетичну 

продуктивність, як про спрямування авторської думки на бачення світу та 



адекватне розкриття її пріоритетної істинності. Не буде перебільшенням, 

якщо стверджувати, що художня довершеність Шевченкової поетичної 

моделі дає аргументовану можливість розглядати її крізь призму 

інтертекстуальності. У цьому зв’язку варто підкреслити: німецька література 

відіграла суттєву роль у процесі становлення й розвитку Шевченка як 

неповторного митця. Його бачення дійсності було водночас наскрізь 

оригінальним, концептуально непохідним від осмислюваного впливу, що 

зумовлював – для Шевченка природну – зустрічну реалізацію художніх 

феноменів на українському національному ґрунті. Останнє зримо актуалізує 

дистанцію в усталених світоуявленнях, що мали місце в 40-60-х рр. ХІХ ст. в 

художній практиці визначних репрезентантів німецької та української 

літератур. Цим контекстуальним співвіднесенням потенційних начал і 

зумовлена фіксація плідних традицій німецької літератури. Вони розбудовані 

впродовж століть із проекцією на збагачення національних надбань 

художніми досягненнями інших етносів, зокрема слов’янських народів. Це, 

своєю чергою, викликало зацікавлення німецькою літературою у країнах 

Східної, Центральної та Західної Європи. 

Тарас Шевченко (1814-1861) був широко обізнаний із німецькою 

національною культурою. Він високо цінив кращі надбання її представників. 

Увагу українського поета й художника привернули, зокрема, твори майстрів 

німецького слова – Й.-Г. Гердера, Й.-В.Ґете, Ґ.-Е. Лессінґа, Ф. Шиллера, 

Г. Гайне, Ф. Боденштедта, К. Т. Кернера, пензля – Г. Гольбейна Молодшого, 

А. Дюрера, а також композиторів – Л. Бетховена, Я. Л. Ф. Мендельсона-

Бартольді, Ф. Шуберта. З-поміж німецьких учених Шевченко виокремив ім’я 

визначного природознавця Олександра фон Гумбольдта (1769-1859), ставши 

реципієнтом його багатотомного дослідження «Космос» (1845-1862). У 

багатьох листах, «Щоденнику» та ін. творах Шевченка містяться захоплені 

відгуки про згаданих німецьких діячів. В автобіографічній повісті «Художник» 

він прихильно писав про своїх друзів – німців за походженням (К. Йохима, 

О. Фіцтума, О. Шмідта), які жили й творили в Росії. Тут примітний 

аргументований акцент: Шевченко знав праці видатного німецькомовного 

історика Й.-Х. Енґеля (1770-1814), зокрема його фундаментальну «Історію 

України» («Geschichte der Ukraine und der Cosaken»; Галле, 1796, 709 с.). На її 

сторінках були вперше використані документальні матеріали з архівів 

останнього гетьмана Лівобережної України К. Розумовського (1728-1803), що 

потрапили з ініціативи сина Андрія Розумовського до фонду вчителя й 

мецената Енґеля, німецького історика Авґуста Шлецера (1735-1809). 

Можна вбачати певну закономірність у тому, що Шевченко тяжів до 

німецької літератури. Адже вона відіграла позитивну роль у силовому полі 

формування поета як носія і творця універсальних цінностей. В образах 

німецьких авторів йому імпонували, насамперед, гуманістичні тенденції, ідеї 

боротьби проти соціальної несправедливості й тиранії, духовного закріпачення 

людини, а також мотиви всебічного, вільного розвитку особистості, її 

самоутвердження. 

З німецькою літературою пов’язані ті витоки, які вперше стали ґрунтом 



для активного засвоєння Шевченкової творчості за межами України загалом і в 

німецькомовному культурному просторі зокрема. Численні приклади 

потверджують: із-поміж західноєвропейських літератур саме німецьке 

письменство не опосередковано, а безпосередньо розпочало процес системної 

рецепції художньої спадщини автора «Кобзаря». Ідеться про критичне 

сприйняття, інтерпретаційне вивчення, а також осмислене поширення 

вершинних мистецьких надбань Шевченка на землях Німеччини. Таким чином, 

німецька література значною мірою була першовідкривачем а) феномена 

українського поета як суб’єктної творчої величини, б) людини, якій судилися 

нечувані випробування з незаслуженими кривдами, в) особистості зі 

самобутнім обдаруванням, якому властиві потужні ідентифікатори як 

національного, так і загальнолюдського виміру. Переклади поезій, а також 

критичні виступи німецькою мовою відкрили шлях послідовного сприйняття 

Шевченкових творів і в австрійську літературу. Тому закономірною є окрема 

позиція «Австрійська література і Шевченко». 

Публікації про українського поета на шпальтах періодичних видань 

другої половини ХІХ – поч. ХХ ст., що мали місце на землях Австро-Угорщини 

(від 1867 до 1918 рр. в її державному організмі перебували Галичина, Буковина 

та Закарпаття), поширювалися й у Німеччині. Це сприяло популяризації 

вершинних моделей художньої думки Шевченка в країнах Західної Європи, 

зміцнювало діалог з українською літературою як суб’єктом міжкультурної 

взаємодії. Тому впродовж 40-60-х рр. ХІХ ст. відбулося помітне зміщення 

зацікавлень німецької критики від абстрагованих уявлень про «безмежні 

простори» України до конкретних імен – носіїв української культури 

(Г. Сковорода, І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко, Т. Шевченко, Марко 

Вовчок). Суттєвий внесок у справу пожвавлення процесу інтерпретаційного 

розуміння, перекладання й ширше – конструювання й осмислювання передусім 

Шевченкової спадщини – належить українським письменникам Галичини та 

Буковини. 

Критичні виступи про Шевченка, що припадають на середину ХІХ ст., 

тобто на початковий етап його входження у свідомість громадськості 

Німеччини, мали здебільшого інформативний характер. Першорядне значення 

реципієнти (Йордан, Смолер, Ханенко, Обріст, Каверау, Умлауфф, Фішер, 

Шерр, Цунк) приділяли тим текстовим структурам, основу яких творили зразки 

Шевченкової лірики з її розмаїтим фольклорно-пісенним універсумом. За 

окремими винятками, вони тільки збуджували інтерес до Шевченка як 

реального адресата, а не розкривали сутність народності в його ідейно-

художній позиції, зокрема естетичну своєрідність поезії українського класика, у 

першу чергу, як виразника національного чину. До того ж і переклади були 

здебільшого неадекватними, а звідси – маловдатним прочитанням 

оригінального письма «Я-особи» цільовою мовою. 

Німецькомовне шевченкознавство бере свій початок від 1843 року. На 

сторінках лайпцігського періодичного видання «Jahrbücher für slawische 

Literatur, Kunst und Wissenschaft» («Щорічники слов’янських літератур, 

мистецтва і науки», № 1, с. 81) було подано анонімну лаконічну анотацію 



поеми «Гайдамаки». Одному з авторів цих рядків удалося документально 

з’ясувати, що замітка належить перу редактора журналу, відомого будителя 

лужицьких сербів (сорбів) – Яна Петра Йордана (1818-1891). Поза всяким 

сумнівом, рецензент перебував під впливом суб’єктивних, а до того 

несправедливих критичних тверджень В. Бєлінського (1811-1848) про поему 

«Гайдамаки», висловлених ним на сторінках видання «Отечественные записки» 

(1842, № 5). Зважаючи на це, Йордан не спромігся наблизитися, як згодом 

Францоз, до об’єктивно ідентичної оцінки цього високохудожнього твору та 

його мистецької дійсності. І. Франкові належить слушна думка, висловлена ще 

1886 року: «Забавне непорозуміння! Якраз найнаціональнійшій поемі 

Шевченка закидається недостача національної ціхи! Зрозуміти се можна тільки 

тоді, коли уявимо собі, що до того часу неодмінними признаками всякого 

українського твору вважались гумор і сентиментальність, супроти котрих 

простота і могучий пафос Шевченка справді мусили видатись чимсь 

непривичним, несподіваним, ну – і не дуже національним». Проте беззаперечна 

заслуга Йордана полягає, власне, у мінімумі  пріоритетного факту, а не його 

змісту. У цьому контексті навіть спорадичні згадки про Шевченка на шпальтах 

німецької періодики упродовж 40-60-х рр. («Jahrbücher für slawische Literatur, 

Kunst und Wissenschaft», 1843), («Augsburger Allgemeine Zeitung», 1847), 

«Leipziger Zetung», 1860), «Zeitschrift für slawische Literatur; Kunst und 

Wissenschaft», 1862; 1864; «Centralblatt für slawische Literatur und Bibliographie», 

1868; «Globus» 1870), хоч (за незначними винятками) і не містили конкретної 

фактологічної основи, а все ж таки звертали увагу громадськості Німеччини на 

тяжку поетову долю.  

Чітко сконцентрованою ланкою у становленні німецькомовної 

шевченкіани була особливо вагома стаття про Шевченка, видрукувана під 

назвою «Ein russischer Künstler» («Російський митець») у «Науковому додатку 

до Лайпцігської газети» («Wissenschaftliche Beilage der Leipziger Zeitung» 

(№ 47) від 10 червня 1860 року. Ідеться про публікацію автобіографії 

українського поета. Це – перший твір Шевченка, який побачив світ у 

німецькомовному перекладі. Уміщена позиція складається із двох частин: 

тексту автобіографії передує вступне слово анонімного автора. Власне, ця 

передмова вперше і знайомила західноєвропейського, зокрема, німецького 

читача із життям поета й художника аж до його викупу з кріпацтва: «На основі 

історії про молодого митця годилось би написати прекрасну новелу. Та, 

напевно, його власна розповідь про свою долю вражає сильніше, ніж найкраща 

новела. Це не видуманий патетичний твір письменника, котрий розповідає про 

якогось страждальника. Так, це слова самого невільника, який однак 

намагається не говорити про своє нещастя. Це – сумні рядки. Кожний із них 

важким каменем лягає на серце. Навіть уява вимальовує це існування митця – і 

відсахується. Бо жодна фантазія неспроможна з’ясувати вільній людині повне 

розуміння страшного становища в кріпацтві. Коротку автобіографію цієї 

самобутньої людини, котра народилася і зросла в кріпацтві, подаю так, як це 

виклав сам поет у формі листа до редактора одного російського журналу. 

Існують факти, що не терплять ніякого художнього домислу. Ось один із таких 



фактів». 

Далі без будь-яких змін чи купюр подана Шевченкова автобіографія. 

Вона відома під назвою «Письмо Т. Г. Шевченка к редактору «Народного 

чтения», була адресована О. Оболонському (1825-1877) й опублікована у 

другому номері згаданого журналу за 1860 р. Як удалося встановити на основі 

архівних документів, вступне слово до німецькомовної версії автобіографічного 

листа Шевченка написав випускник Лайпцігського університету, д-р філософії 

Ґерман Леопольд Цунк (1818-1877). З ім’ям цього дослідника пов’язана й 

наступна публікація про Шевченка, що хронологічно також припала на початок 

60-х рр. Ідеться про ґрунтовну статтю «Ein russisches Dichterleben» («Життя 

російського поета»), анонімно видрукувану в лайпцігському журналі «Die 

Gartenlaube» («Альтанка», 1862, № 28, с. 437-438). У нашому розпорядженні – 

рукописні копії низки праць Г. Л. Цунка, зокрема про Т. Шевченка, М. Гоголя, 

М. Добролюбова та М. Чернишевського. Їхнє зіставлення, а також вивчення 34-

х його листів, адресованих упродовж 1860-1872 рр. здебільшого родичеві 

К. Тішендорфу (1815-1874), – усе це дало змогу достовірно засвідчити повну 

ідентичність названих текстових структур. До речі, Цунк від 1844 р. перебував 

у Петербурзі. В другій половині березня 1858 р. він зблизився з 

М. Чернишевським, котрому доводився сусідом. Примітно, що Цунк мешкав у 

будинку Тідке 14, що належав до провулку Толмазова, де бував і Шевченко. Як 

особисту втрату пережив Цунк смерть українського поета. Це помітно в 

аналізованій статті – першому німецькомовному біографічному нарисі про 

життя і творчість Шевченка; водночас це єдиний некролог митця в німецькій 

пресі. Як очевидець похорону Шевченка, він зробив докладні вкраплення з 

похоронної відправи, процитував окремі твердження з промови П. Куліша про 

феномен художньої думки Кобзаря. Зі свого боку Цунк зробив спробу 

аргументовано показати Шевченка як глибоко національного поета, носія 

трансцендентних мистецьких вартостей, котрий має загальнолюдське значення 

і «належить усьому світові».  

Окрім Цунка, у справі зміцнення рецепції Шевченкової спадщини в 

Німеччині суттєву роль відіграли в 60-х рр. ХІХ ст. такі німецькі науковці, як 

Костянтин Тішендорф (1815-1874), Вільгельм Вольфзон (1820-1865), Пауль 

Гайзе (1830-1914), а також редактор журналу «Альтанка» Ернст Кайль (1816-

1878). Усі вони виявляли – тією чи тією мірою – дослідницький інтерес до 

письменства слов’янських народів, зосібна й українського.  

Не можна оминути увагою появу на землях Німеччини й окремого 

видання – «Новые стихотворения Пушкина и Шавченки» (1859), що побачила 

світ завдяки Вольфґанґу Ґергардові, видавцеві з міста Лайпціґ. Позацензурна 

збірка містила шість Шевченкових творів українською мовою, серед них: 

«Кавказ», «Холодний Яр», «Думка» (ідеться про «Заповіт»), «І мертвим, і 

живим…», «Розрита могила», «Гоголю» (під назвою «Думка»). За слушним 

твердженням визначного вченого-шевченкознавця В. Бородіна (1930-2011), «ця 

маленька книжечка, що освячена славетними іменами двох великих поетів 

слов’янства, не може не збуджувати глибокого інтересу в шанувальників 

української книги та українського поетичного слова». В умовах інгібування 



(inhibus – гальмування) вона не стала явищем у рецептивному процесі, не 

викликала зацікавлень із боку німецьких славістів. Безпосередня причина її 

замовчування – у тому, що український поет значився в «реєстрі імен», які 

підлягали забороні за межами Росії, передусім у Німеччині. 

Початок ширшому засвоєнню поетичного доробку Шевченка в німецькій 

літературі поклала книжка «Taras Grigoriewicz Szewczenko, ein kleinrussischer 

Dichter. Dessen Lebensskizze samt Anhang, bestehend aus Proben seiner Poesien, in 

freier Nachdichtung von J. Georg Obrist» («Тарас Григорович Шевченко – 

український поет. Нарис життя з додатком його поезій у вільному перекладі») 

Йоганна Ґеорґа Обріста (1843-1901). Вона вийшла друком 1870 р. у Чернівцях 

(XLV + 63 с.) і помітно вплинула на процес взаємодії німецької та української 

літератур. На жаль, Обрістові переклади мають численні вади 

інтерпретаційного характеру. Однак навіть таке – з боку перекладача – 

неадекватне прочитання було суттєвим кроком на шляху входження 

Шевченкового поетичного масиву у свідомість читачів німецькомовного 

культурного простору. Натомість позитивної оцінки заслуговує доволі розлога 

літературознавча праця, котра розкривала життєвий шлях і художній світ 

Шевченка. Дослідник захоплено й водночас аргументовано писав про 

«невмирущу славу», яку заслужив Шевченко, бо його «серце розривав біль за 

уярмленою Вітчизною». Обріст завершив нарис таким висновком: «Цією 

студією я виконав моє завдання: стисло відтворив незвично трагічну долю 

співця свободи, мученика за вільне слово; він захоплювався почуттями краси й 

добра, боровся за правду та людські права». Фактологічну основу дослідження 

Обріста становила ґрунтовна монографія польського дослідника Ґвідо Баттальї 

(1847-1915) «Taras Szewczenko. Życie і pisma jego» («Тарас Шевченко. Життя та 

його твори» (Львів, 1865). Й. Ґ. Обріст знав також польськомовне видання 

«Kobzarz Tarasa Szewczenki» (Вільнюс, 1863) у перекладі Владислава 

Сирокомлі (псевдонім Людвіка Кіндратовича; 1823-1862), який убачав в особі 

Шевченка «найбільшого співця України». Одним із цінних першоджерел для 

Обріста послужила збірка українських пісень «Die poetische Ukraine» 

(«Поетична Україна» (Штуттгарт-Тюбінген, 1845) у перекладах Фрідріха 

Боденштедта (1819-1892) німецькою мовою.  

У 70-х рр. ХІХ ст. творчість українського поета розглядали в 

авторитетних наукових виданнях, зокрема, у двотомному дослідженні 

«Allgemeine Geschichte der Literatur» («Загальна історія літератури»; Штуттгарт, 

1873, т. 2, с. 391-392); до речі, ця праця в 1869-1873 рр. видавалася п’ять разів), 

в оглядовій праці «Menschliche Tragikomödie» («Людська трагікомедія»; 

Лайпціґ, 1874, с. 189-190), на сторінках антології «Bildersaal der Weltliteratur» 

(«Галерея світової літератури»; Штуттгарт, 1874, с. 281) Йоганнеса Шерра 

(1817-1886), а також енциклопедії «Meyers Konversationslexikon» 

(«Енциклопедичний лексикон Мейєра»; Лайпціґ, 1877, т. 10); перевидано: 1897, 

т. 10; 1907, т. 17). Це дає підстави дійти висновку: Й. Ґ. Обріст підготував у 70-

90-х рр. ХІХ ст. плідний ґрунт для глибшого сприйняття ідейно-тематичних 

аспектів Шевченкового художнього письма, його національної специфіки, 

історичної та естетичної колористики. Таке продуктивне засвоєння сталося в 



ХХ столітті завдяки перекладацьким спробам Юлії Віргінії (1911), Артура 

Зееліба (1912), Анни-Шарлотти Вутцкі (1921) і, в першу чергу, Еріха Вайнерта 

(1951), Альфреда Курелли (1951), Ганса Коха (1955). 

Названі перекладачі були зорієнтовані на адекватно повне, а не часткове 

мистецьке осмислення природи Шевченкової думки. Доцільно наголосити: 

художній текст утверджує лінію множинних зв’язків на рівні як образу, так і 

мотиву. Тому й закономірно, що модельна сила поезії Тараса Шевченка 

заснована на стабільному підпорядкуванні ціннісних засад. Їхня сутність має 

зримий  національний ґрунт. Проте внутрішньої чи зовнішньої суперечності тут 

немає, бо Шевченко, як і багато інших світочів людської думки (Данте, 

Шекспір, Байрон, Гете, Пушкін, Міцкевич, Прешерн), володів непідробним 

даром кодувати «текст у тексті». Як слушно відзначив у статті «Тарас 

Шевченко» Іван Франко, 1840-го року – зі з’явою «Кобзаря» – «в європейській 

літературі сталася подія важлива і характерна». Адже зі сторінок названої 

збірки постав на повен зріст образ селянина. Цей образ уособлював потужний 

потенціал – ні, не челяді як загалу, а всього українського народу, власне, як 

етносу – суб’єкта. Отже, закономірно, що українська нація за наступних епох 

вбачала й добачає нині, а саме за умов державної незалежності, в Шевченкові 

свого духовного пророка, рельєфний символ національної свідомості. Адже той 

провідник виказує поколінням, за словами Івана Франка, «нові, світлі та вільні 

шляхи». Без перебільшення, цей вимір з прагматичною проекцією на структуру 

художнього тексту та механізм зростання предметно-образної та ідейно-

виражальної інформації не був би таким самовладним, коли б Тарас Шевченко 

не звертався у своїх творчих устремліннях до вічних образів. 

Тому таким аргументованим видається під пером автора «Подражанія 11 

псалму» зіставлення, сказати б, паралель між реальним Воскресінням Христа у 

недільний день загалом і вірою у завтрашнє (зважмо – з допомогою Слова) 

Воскресіння України – зокрема: 

Воскресну я ! – той пан вам скаже. – 

– Воскресну нині! Ради їх, 

Людей закованих моїх, 

Убогих, нищих… Возвеличу 

Малих отих рабів німих! 

Я на сторожі коло їх 

Поставлю слово. 

Високі духовні начала передати мовою мети завжди нелегко. Ось яку 

німецькомовну інтерпретацію цитованих рядків подає Альфред Курелла як 

перекладач: 

Ich kehre wieder, spricht der Herr, 

Ich komm’ noch heute, um zu retten 

Die armen Leute, die in Ketten 

Und elend sind! Ich richte auf 

Die armen Sklaven aus dem Schmutze 

Und stelle neben sie zum Schutze 

Mein starkes Wort! 



Аналіз цього перекладного відповідника свідчить про невиразність 

смислової структури тексту німецькою мовою. Щоправда, певна однозначність 

між семантичними рядами з проекцією на адекватне розуміння тексту, а також 

шкали Шевченкових оцінок має місце в процитованій інтерпретації Альфреда 

Курелли. 

Збагнути істинність, означає зрозуміти й сприйняти увесь індивідуальний 

біль Шевченка за живу правду для живої людини: 

І помолилась в перший раз 

За нас Розп’ятому. І спас 

Тебе розп’ятий син Марії. 

І ти слова його живії 

В живую душу прийняла. 

І на торжища, і в чертоги 

Живого істинного Бога 

Ти слово правди понесла. 

 («Неофіти»). 

Примітний факт: Альфред Курелла відтворив цю картину таким 

словесним малюнком у німецькомовній інтерпретації: 

Betetest du zum erstenmal 

Zu dem, der uns zulieb die Qual 

Des Kreuzes litt. Und neues Leben 

Kam in dich durch Mariens Sohn. 

Sein heil’ges Wort war in dir schon, 

Du nahmst es auf in deine Seele, 

Trugst in Palast und Hütte fort 

Das wahre, das lebend’ge Wort 

Gottes, dem wir uns anbefehlen. 

На жаль, доводиться констатувати: німецькому перекладачеві не вдалося 

адекватно декодувати авторську позицію Шевченка та відповідний рівень 

«сакрального вираження» ідеї. Чи варто підкреслювати, яким дужим згустком 

мислезмісту, мислеформи або антитези має бути архетип мови предків, голос 

яких почув і постійно чув Шевченко, а відтак конгеніально передав нащадкам, 

створивши часову й просторову єдність поколінь. У цьому також полягає сила 

художнього мислення Кобзаря, бо ж він зафіксував предметний для 

українського народу символ свободи, зокрема, у творах, що містять миролюбну 

причинність ідеалу, так характерного для хліборобського роду як носія його 

духовного клімату.  

О милий Боже України!  

Не дай пропасти на чужині,  

В неволі вольним козакам!  

І сором тут, і сором там –  

Вставать з чужої домовини,  

На суд твій праведний прийти,  

В залізах руки принести  

І перед всіми у кайданах  



Стать козакові…  

Шевченкове бачення факту несе пізнавально-оціночну та композиційно-

змістову співвіднесеність. Наскільки виразно правдивою (або необ’єктивною, 

себто неправдивою) може бути інтерпретація авторської ідеї? У цьому сенсі 

цікавим видається її вимір р о з у м і н н я  у російськомовному перекладі 

Миколи Асєєва (1889-1963). Ось як ілюстративно звучить наведена строфа: 

О милый боже Украины! 

Не дай погибнуть на чужбине 

В неволе вольным казакам! 

И тут позор, позор и там –  

Встать из чужих гробов с повинной, 

На суд твой праведный прийти, 

В железах руки принести, 

В цепях-оковах перед всеми 

Предстать казакам…  

Свідоме вкраплення перекладачем нечувано потворної й лиховісної 

деталі – «с повинной» – буквально зруйнувало первинний авторський код 

«тексту в тексті». 

Аналогічно некоректною постає внутрішнє уявлення художньої тканини 

на рівні Шевченкового образу і в німецькомовному перекладі Гедди Ціннер 

(1905-1994). Так, у цій концептуально важливій строфі взагалі відсутній образ 

борця за свободу рідного народу:  

O Gott der Ukraine, höre! 

Nimm du von uns die Schmach, die schwere, 

Und lass zerschellen unsre Bande! 

Oh, Schande hier – oh, droben Schande: 

Aus fremdem Sarg und bar der Ehre 

Zu treten vor dein Angesicht, 

In Ketten schwer vor dein Gericht –  

In Ketten unter Brüdern sein! 

Bewahr’ uns Gott…  

У цьому контексті заслуговує на увагу слушне твердження О. Потебні. 

Автор відомих лекцій з теорії словесності виокремив як особливо важливі три 

компоненти щодо характеристики структури художнього твору, а саме: 

а) зовнішня організація тексту (форма); б) внутрішня організація тексту (зміст); 

в) естетичне відображення образу. Особливості поетики структури «текст у 

тексті» крізь призму перекладної інтерпретації органічно пов’язані з названими 

компонентами. Тому процитовані тексти мовою мети – з погляду структурної 

та семантичної організації – цілісно не відображають те комунікативне 

завдання, яке необхідно відтворити у перекладному тексті. Таким чином, 

змальована ситуація не є адекватною Шевченковому оригіналу, для якого, як 

правило, примітною постає наявність сенсорики у пов’язі з національною 

парадигмою, з одного боку, та загальнолюдськими вартостями – з іншого. 

Йдеться також про окреслення «часової наступності».  

Моральний імператив Шевченкового висновку, якого поет дійшов, 



наприклад, у (виїмково з огляду на художній ефект цікавому) вірші «Чи ми ще 

зійдемося знову?», сягає вершинного впливу й поширення на рівні чисто 

національної ідеї. Ось її домінантна суть, сформульована Кобзарем ще в 1847 

році: 

Свою Україну любіть, 

Любіть її … Во время люте, 

В остатню тяжкую минуту 

За неї Господа моліть («В казематі»). 

Своєрідне Шевченкове «послання» розпікає почуття для очищення, а 

відтак – для самоутвердження на рівні утертої обітниці – «Свою Україну 

любіть, любіть її...». Шевченкове письмо – це жертовний уклін людям доброї 

волі, тим, які прагнуть знати: «Нема на світі України, немає другого Дніпра» («І 

мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні і не в Україні моє 

дружнє посланіє»). У цьому письмі нема агресивної статистики; тут нуртують 

студені джерельця палкої в і р и («В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля»), 

яка підсилюється так званим зворотнім резонансом сприйняття факту, події, 

явища («Правдою торгують. І Господа зневажають, – Людей запрягають В 

тяжкі ярма...»). Примітно, що суцільний зворотній зв’язок – це характерна 

ознака, власне, для багатьох поезій Шевченка і, зокрема, тих, де стержневим є 

кодовий знак Вседержителя. Ось, приміром, спалах думки-мислі з твору 

«Минають дні, минають ночі», де знаходимо  п е р в і с н у  безпосередність 

молитовної щирості, яку поет виказує та сповідує болісним освідченням – 

зойком душі: 

Доле, де ти! Доле, де ти ? 

Нема ніякої ! 

Коли  д о б р о ї  жаль, Боже, 

То дай злої ! злої ! 

У переважній більшості Шевченкових поезій осібно вагому роль 

відіграють саме авторські монологи, звертання від «Я-особи». Звідси – 

своєрідна і воднораз цілеспрямовано драматична  з о б р а ж а л ь н а  ситуація, 

коли здійсниться те, що п о в и н н о  статися:  

Не смійтеся, чужі люде! 

Церков-домовина 

Розвалиться … і з-під неї 

В с т а н е  Україна. 

І розвіє тьму неволі, 

Світ правди засвітить, 

І помоляться на волі 

Невольничі діти !.. («Стоїть в селі Суботові»). 

Збагнути й адекватно проінтерпретувати сутність цих пророчих слів, 

написаних Тарасом Шевченком 21 жовтня 1845 р., – нелегке завдання для 

чужомовного реципієнта. Ось, наприклад, ілюстративний приклад з творчого 

набутку німецького перекладача Еріха Вайнерта: 

Magst du heut’ noch spotten, Fremdling! 

Bald in sich zusammen 



Stürzt das Mal… die Ukraine 

Setzt ein Sturm in Flammen, 

Sturm der Wahrheit, aus den Wolken 

Bricht die Morgenröte, 

Und die Sklavenkinder werden 

In der Freiheit beten!.. 

Зіставлення першотвору з перекладною версією зримо проливає світло 

передусім на творчу індивідуальність як носія художнього устремління з його 

мистецькими якостями, своєрідністю ідіостилю, манерою письма загалом. 

Звідси – злободенне звучання питання про особливості поетики структури 

«текст у тексті» з проекцією на мистецтво інтерпретації художньої світобудови 

Тараса Шевченка, який був і є, за влучною оцінкою Івана Франка, «немов 

великий факел з українського воску, що світиться найяснішим і найчистішим 

вогнем європейського поступу». 

Віра в майбутнє українського народу – це визначальний акцент 

Шевченкового художнього світу. Великому поетові й художнику, власне, як 

одному з універсальних творців світового значення, вдалося відкрити панораму 

розгорнутих змагань за право українського народу жити вільним на землі. 

 

 
Н. Д. Іванова 

 
КОНЦЕПТ СТЕП У ТВОРЧОСТІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА 

 
Мовознавство останнього десятиріччя відзначається тенденцією до 

вивчення окремих фрагментів дійсності, зокрема відображення в мові й 
насамперед у її лексичному складі ключових концептів національної культури, 
що й обумовлює актуальність теми дослідження.  

Мета статті полягає у виявленні семантичних особливостей концепту 
степ у фрагменті української мовної картини світу, репрезентованої поезією 
Т. Г. Шевченка.  

У процесі моделювання світу в людській свідомості перетинаються дві 
картини – концептуальна та мовна. Концептуальна модель світу на відміну від 
мовної є інваріантною для всіх людей і незалежною від мови, якою люди 
мислять і спілкуються. Між ММС і КМС не існує чіткої межі. Спільним для обох 
моделей є те, що вони становлять собою спосіб існування лексики (словника) у 
свідомості мовця; їхнім джерелом є структура словника; за їх допомогою 
мовець відтворює цілісну картину світу. 

Абстрагований образ речей або інваріантний образ формується внаслідок 
психічних особливостей людини: процесів сприйняття, властивостей людської 
пам’яті. Концепт виявляється при визначенні складу й структури семантичного 
поля у межах відповідності поняття, яке інтегрує поле, і лексико-семантичних 
варіантів, що відображають це поняття. 



Поняття може виражатися безпосередньо в семемі або співвідноситись із 
нею опосередковано через окремі семи, конотативні та образні компоненти. 
Концепт як поняттєва категорія представляє певну ідею (КМС) і охоплює 
систему варіантів, які є її виявом (ММС). 

Відомо, що семантична структура слова включає «культурний компонент» 
значення. Він неодноразово ставав об’єктом лінгвістичного дослідження у 
різних проекціях: 1) естетично-функціональне навантаження (С. К. Богдан, 
П. С. Дудик, С. Я. Єрмоленко, І. І. Ковалик); 2) етнокультурний контекст 
(В. М. Верещагін, І. О. Голубовська, В. В. Жайворонок, В. Г. Костомаров, 
О. В. Тищенко); 3) розвиток символічного значення (В. І. Кононенко, О. А. Куцик, 
О. Ф. Лосєв, З. О. Мацюк); 4) національно-культурна специфіка 
безеквівалентних слів на позначення реалій (Л. Г. Верба, Л. М. Дяченко, 
Р. П. Зорівчак). 

На наш погляд, склад і обсяг концептів (констант свідомості) [3] 
визначається у працях, орієнтованих на слов’янські традиції та мовні тексти [2] 
на спільнослов’янському матеріалі. Визначальні слов’янські поняття 
відображаються в таких протиставленнях: щастя – нещастя; доля – недоля; 
життя – смерть; парний – непарний або правий – лівий; верх – низ; небо – 
земля; земля – пекло, тобто підземне царство; південь – північ; схід – захід; 
море – суша; день – ніч; весна – зима; сонце – місяць; світлий – темний; білий – 
чорний; червоний – чорний; вогонь – волога; сухий – мокрий; земля – вода; свій 
– чужий; близький – далекий; дім – ліс; чоловічий – жіночий; старший – 
молодший; головний – неголовний; пращур – нащадок; сакральний – 
мирський. 

Спираючись на дослідження, присвячені реконструюванню слов’янського 
світу, й художні тексти, Ю. С. Степанов визначив склад російських «базових 
концептів», «констант». Серед найважливіших він визначив такі: вічність, світ, 
вогонь і вода, дія, хліб, слово, віра, любов, правда й істина, знання, наука, 
число, закон, свої, чужі, цивілізація, Русь [10]. 

Склад та обсяг ідеолексем на українському матеріалі дещо інший і 
знайшов своє відображення у працях та словниках багатьох дослідників [1; 4; 5; 
7; 9; 13]. Найбільш знаковими концептами для української культури вважають 
такі: серце, Україна, степ, земля, поле, дім, доля, слава, свобода, душа, храм, 
хліб, воля, кров, верба, калина, свої, чужі, слово, віра, любов, правда, людина, 
голова, сумління. 

Як було зазначено вище, склад концептів на матеріалі тієї чи тієї мови 
визначають з урахуванням національної специфіки, історії та культури певного 
народу, тобто на основі асоціативних зв’язків, які базуються на історико-
культурних, національно-культурних і національно-мовних семах, 
актуалізованих мовою. Однією з особливостей узагальнення й асоціативного 
відтворення дійсності людиною є наявність символів у кожного народу. 

Символи, безперечно, є відображенням певного менталітету людини. 



Ментальність – це «спосіб мислення, загальна духовна налаштованість, 
настанова індивіда або соціальної групи до навколишнього світу» [6, с. 142]. 
Вона буває віковою, соціальною, територіальною та національною. Під мовною 
ментальністю розуміємо феноменальність мови, зумовлену специфікою побуту 
народу, його культурних традицій. Відомо, що мова є середовищем 
спричиненим, але мова може виступати й середовищем, яке формує духовність 
і впливає на стан матеріальної культури наступних поколінь. 

Степ виступає просторовим символом українців. Концепт степ так само, 
як і константа культури вичленовується з усієї сукупності текстів даної мови, які 
є не тільки фактами культури, але й фактами дійсності, свідомості, що здатні їх 
породжувати і сприймати. Методика виділення концептів на основі художнього 
тексту передбачає звернення до текстів творів різних жанрів. Теорія тексту в 
сучасній мовознавчій науці є досить розгалуженою, тому вважаємо доцільним 
зазначити, що під текстом в нашій роботі розуміємо «художню або 
позахудожню дійсність, успадкуванням якої є певний художній твір» [5, с. 234]. 
Конкретний текст як відбиток певного авторського бачення світу є водночас 
засобом подання мовного менталітету та фактом культури. Модель або картину 
світу розглядаємо як системне утворення. Відношення в тексті й відношення в 
системі корелюють одне з одним і є взаємозалежними. Потенційно будь-який 
текст можна представити у вигляді розгорнутого опису головного концепту як 
один цілісний, семантично зв’язаний комплекс. 

У мові художньої літератури семантика окремих слів досить часто 
посилює додаткові відтінки смислу, що виникають у письменника в процесі 
сприймання реальності та художнього відбору фактів і явищ. Безперечно, 
індивідуальна картина світу великого митця певним чином відбивається в 
художньому тексті, наприклад, у нарощуванні додаткових відтінків окремих 
слів. Семантика слова розкривається через його елементарні смисли (семи).  

З огляду на регламентовані межі статті вважаємо за доцільне розглянути 
тільки концепт степ, який репрезентує фрагмент мовної картини світу на 
матеріалі української мови, зокрема, на відповідні контексти поезій 
Т. Г. Шевченка: 

«Чом вас вітер не розвіяв / В степу, як пилину?» [11, с. 125]; «За степи та 
за могили, / Що на Україні, / Серце мліло, не хотіло / Співать на чужині…» [11, 
с. 125]; «А за другий – серед степу / Тупне кінь ногою. / Коли живий козаченько, 
/ То зараз прибуде» [11, с. 115]; «Чайка скиглить літаючи, / Мов за дітьми 
плаче; / Сонце гріє, вітер віє / На степу козачім» [11, с. 119]; «Я там одинокий. / 
Одинокий […] а Украйна! / А степи широкі!» [11, с. 127]; «Степ чорніє, і могила / 
З вітром розмовляє» [11, с. 130]; «Як умру, то поховайте / Мене на могилі, / 
Серед степу широкого, / На Вкраїні милій» [11, с. 371]. 

Концепт степ у структурі тексту легко вичленовується, що дає змогу 
зрозуміти загальну ідею творів митця. 

Спираючись на дібраний для аналізу матеріал, зазначимо, що поет 



відтворює картину широкого, вільного, безбережного українського степу за 
допомогою просторових характеристик, які в описах природи вражають 
масштабністю, нечуваною розлогістю. 

Степ завжди асоціювався з простором, тому не дивно, що неосяжність і 
безкрайність його як земного простору в аналізованих текстах корелює з 
неосяжністю та безмежністю водного і повітряного простору. Ці своєрідні 
парадигми чітко простежуються в усіх відібраних для аналізу художніх текстах. 

Сема ‘земний простір’ міститься у таких словах: степ, могила, нива, поле, 
лани, шлях, луг, наприклад: «Текла, текла та й висохла. степи зеленіють; Діди 
лежать, а над ними / Могили синіють» [11, с. 128]; «Одна чорна серед степу / 
Могила осталась» [11, с. 128]; «А молодий мене любить, / Долі не шукає. / Не 
шукає, не блукає / Чужими степами» [11, с. 192]; «За високими горами, / За 
широкими степами, / На чужому полі, / По волі-неволі / Найду свою долю!» [11, 
с. 192]; «Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, / Меж ярами над ставами / 
Верби зеленіють» [11, с. 265]; «Степ і степ, ревуть пороги, / І могили – гори, – / 
Там родилась, гарцювала / Козацькая воля; / Там шляхтою, татарами / Засідала 
поле, / Засівала трупом поле, / Поки не остило […] / Лягла спочить…» [11, 
с. 125]; «Тріщать списи гартовані / В степу, в незнаємому полі, / Середи землі 
Половецької» [12, с. 343]; «Спалив єси луги, степи, / Спалив і князя, і дружину, / 
Спали мене на самоті!» [12, с. 34]. 

Сема ‘водний простір’ сприймається у словах: море, хвиля, берег, Дніпро, 
кручі, як-от: «Блисне булавою – море закипить […] / Закипить, і розлилося 
степами, ярами, / Лихо мліє перед ними…» [11, с. 128]; «Степ і море; скрізь 
битий шлях, / Скрізь золото, слава» [11, с. 128]; «Живою душею в Украйні витай, 
/ Літай з козаками понад берегами, / Розриті могили в степу назирай» [11, 
с. 343]; «Кругом його степ, як море / Широке, синіє; / За могилою могила, / А 
там – тілько мріє» [11, с. 111]; «На степ, на море подивлюсь, / Згадаю дещо, 
заспіваю» [12, с. 278]; «У нас воля виростала, / Дніпром умивалась, / У голови 
гори слала, степом укривалась!» [11, с. 351]; «Щоб лани широкополі, / І Дніпро, 
і кручі / Було видно, було чути, / Як реве ревучий» [11, с. 371]. 

Сема ‘повітряний простір’ міститься у таких словах: небеса, орел, чайка: 

«Літа орел, літа сизий Попід небесами; Гуля Максим, гуля батько степами-

лісами» [11, с. 148]. 

Своєрідні індивідуально-авторські асоціативні парадигми виникають при 

втіленні концепту степ через такі поняття: 

повітряний простір: «небеса» – «орел» – «чайка»; 

водний простір: «море» – «хвиля» – «берег» – «Дніпро» – «кручі»; 

земний простір: «степ» – «могила» – «лан» – «нива» – «поле» – «луг» – 

«шлях». 

На основі спільного компонента у семантичних формулах різних слів зі 

значенням простору, які групуються навколо семантеми ‘степ’, можна 

трактувати лексему простiр як синонім до лексеми-концепту степ (див. 

таблицю 1). 



У цій таблиці синонімічні ряди на основі асоціативних периферійних 

компонентів семантичної структури слова позначаються буквами а1…, в1…, 

с1…. 

Таблиця 1  
Семи у структурі лексеми-концепту степ 

Сема Сема Сема 

повітряний простір: водний простір: земний простір: 

а1 – а2 – а3 – а4 в1 – в2 – в3 – в4 с1 – с2 – с3 – с4 

«небеса» – «орел» – 
«чайка» 

«море» – «хвиля» – 
«берег» – «Дніпро» – 
«кручі» 

«степ» – «могила» – 
«лан» – «нива» – 
«поле» – «луг» – 
«шлях» 

При втіленні образу степу автор чітко не розділяє характеристики 
поверхні степу від опису повітряного й водного просторів, чим адекватно 
передає не тільки авторське бачення степу, але й національні уявлення 
українців, зафіксовані в мовній свідомості. Саме такий опис сприяє 
достовірності зображуваного та ідентифікації як національних, так і авторських 
рис у передачі та світосприйманні універсальних знакових систем – текстів як 
фактів культури. Проілюструємо прикладами: 

«Нехай би сміялись, та там море грає, / Там сонце, там місяць ясніше сія, / 
Там з вітром могила в степу розмовляє, / Там не одинокий був би з нею й я» 
[11, с. 91]; «Старий заховавсь / В степу на могилі, щоб ніхто не бачив, / Щоб 
вітер по полю слова розмахав» [11, с. 111]. 

Степ виступає у «Кобзарі» Т. Г. Шевченка символом України. Степ для 
українця – це рідна земля, безмежними і розкішними просторами якої може 
пишатися кожен українець. На думку Ю. С. Степанова, зв’язок між концептами-
константами «земля, країна» та «широка» є спільною властивістю 
індоєвропейських мов і всієї давньої індоєвропейської культури [10, с. 510]. 
Таке влучне й доречне зауваження є вагомим аргументом щодо значущості 
образу степу як символу рідної «своєї» землі для українського народу: 

«Гомоніла Україна, / Довго гомоніла, / Довго, довго кров степами / Текла-
червоніла» [11, с. 158]; «Прокинеться доля; козак заспіва: / «Ні жида, ні ляха», а 
в степах Украйни – / О боже мій милий – блисне булава!» [11, с. 160]; «Згадаю 
те лихо, степи ті безкраї, / І батька, і діда старого згадаю…» [11, с. 187]; «Степи 
мої запродані / Жидові, німоті, / Сини мої на чужині, / На чужій роботі» [11, 
с. 252]. 

Отже, концепт степ у «Кобзарі» Т. Г. Шевченка реалізується у мовних 
варіантах завдяки наявності та реальності для мовців периферійних 
компонентів предметно-логічної частини слова, тобто в семантичній структурі 
слова існують і периферійні семи (ідеологічні, історико-культурні, національно-
культурні, національно-мовні), які пов’язані зі знаннями про світ і 



актуалізуються в певній мовній ситуації. Відмінності між цими компонентами не 
завжди чітко розгалужені. Незважаючи на це, зазначені периферійні елементи 
предметно-логічної частини слова відрізняються своїм значенням і функціями. 

Зміст ідеологічних сем полягає в актуалізації ідеї твору, висловлення. Такі 
семи виступають носіями індивідуальних авторських асоціацій, які досягають 
своєї мети в певному словесному контексті, а згодом стають 
загальновизнаними. Наприклад, у нашому матеріалі словами, в яких 
актуалізується ідеологічна сема й реалізуються авторські асоціації, є лексеми 
мій, український. 

Історико-культурні семи актуалізують вирішальні для культурного 
розвитку історичні події і є основою для подібних асоціацій. Носіями таких сем і 
асоціацій, скажімо, є лексема запорізький. 

Національно-культурні семи репрезентують відбитки звичаїв, традицій, 
символів, уявлень, які сформувалися у процесі трудової діяльності, культурного 
і національного розвитку українського народу (наприклад, запроданий). 

Національно-мовні семи розуміємо як відображення мовного 
менталітету, мовленнєвої практики, літературної творчості, втіленої у 
предметно-логічній частині слова, наприклад, у лексемах широкий, безкраїй. 

Степ є константою української культури і корелює з поняттям «концепт», 
яке вичленовується на рівні ідіоматики, образів, ідей, про що свідчить наявність 
великої кількості контекстів, присвячених узагальненому образу степу. 

Як інваріантна одиниця ідеографічного плану в розглянутих художніх 
творах степ виступає фрагментованим варіантом мовної картини світу. Завдяки 
означеному концепту Т. Г. Шевченко втілює авторське бачення світу:  

Прибуде година, коли не загину – 
Меж вами, панами, недоля моя, – 
Полину, побачу свою Україну: 
То ненька рідненька, то сестри стоять –  
В степу при дорозі –  високі могили... 
Отам моя доля, там світ Божий милий! [11, с. 403]. 

Поет водночас репрезентує національні, регіональні уявлення про рідну 
землю; передає мовний менталітет індивіда, зумовлений фрагментом знання, і 
втілює його у тексті. Вважаємо, що подібні уявлення, закріплені в концепті 
степ, які стали знаковими для українців й укорінилися в менталітеті, найбільш 
яскраво передані у «Заповіті»: 

Як умру, то поховайте 
Мене на могилі. 
Серед степу широкого, 
На Вкраїні милій, 
Щоб лани широкополі, 
І Дніпро, і кручі 
Було видно, було чути, 



Як реве ревучий [11, с. 371]. 
Як бачимо, поняття «константи» в культурології та «концепту» в 

мовознавстві співвідносяться. Фактом такої кореляції є покликання науковців на 
єдине джерело – тексти літературних творів як форми художньої культури, що 
робить перспективними подальші лінгвістичні розвідки у цьому напрямі. 
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Н. Д. Іванова, М. М. Мітєва 

 

СОМАТИЧНА ЛЕКСИКА У «КОБЗАРІ» Т. ШЕВЧЕНКА 

 

Соматична лексика – одна з найдавніших універсальних лексичних груп, 

а також актуальний об’єкт дослідження для тих лінгвістів, котрі виділяють цей 

пласт лексики зазвичай першим у лексико-тематичній системі будь-якої мови. 

Причиною постійної уваги до соматизмів є той факт, що процес усвідомлення 

себе й визначення як особи людина почала з відчуттів, що виникають 

безпосередньо через органи чуття і частини власного тіла. У зв’язку з цим 

з’являються і нові праці, й інноваційні підходи до вивчення соматичної 

лексики. Це підтверджують, зокрема, дослідження Н. Арутюнової, 

Ю. Апресяна, А. Вежбицької, О. Кочеваткіна, О. Старих та ін.  

Попри значну кількість праць, присвячених найменуванням частин тіла, 

деякі проблеми ще не одержали належного висвітлення: недостатньо вивчено 



системний характер таких лексем і місце їх об’єднання у лексико-семантичній 

системі мови, не завершено дискусію щодо складу соматизмів тощо. 

Людське тіло – сфера дійсності, що присутня в житті будь-якого носія 

мови, але сприймають і оцінюють частини тіла носії різних мов по-різному, чим 

пояснюється актуальність нашої роботи.  

Метою пропонованої статті є виявлення складу та специфіки тематичної 

групи соматизмів у «Кобзарі» Т. Шевченка.  

Назви частин тіла – давній пласт лексики, що безпосередньо пов’язаний з 

функціонально-плотськими сторонами людського буття. Така лексика 

називається соматичною, тобто позначає частини тіла людини та прояви його 

організму; ця група належить до основного словникового фонду мови. 

Соматична лексика, яку використав у «Кобзарі» Т. Шевченко, засвідчує 

конденсацію у довершеній поетичній формі уявлення людини про себе та 

власне тіло, дає змогу відтворити формування концептів національно-мовної 

картини світу. 

Дібрана нами соматична лексика згрупована за розрядами. Розглянемо 

приклади. 

I. Ангіонімічна лексика – найчастотніша серед зафіксованої у нашій 

вибірці. Номени цієї групи слугують для найменування кровоносної системи 

людського організму. Ця лексико-тематична група становить нечисленну 

частку в системі соматичної лексики багатьох мов, проте в «Кобзарі» 

Т. Шевченка вона доволі частотна й представлена здебільшого лексемою серце 

та похідними від неї формами, всього 210 одиниць, наприклад: «Ну що б, 

здавалося, слова [...] / Слова та голос – більш нічого. / А серце б’ється – ожива, / 

Як їх почує!..» [6, с. 94]; «Мій боже милий, / Даруй словам святую силу – / 

Людськеє серце пробивать, / Людськії сльози проливать, / Щоб милость душу 

осінила» [6, с. 303]; «Неначе наш Дніпро широкий, / Слова його лились, текли / 

І в серце падали глибоко!» [6, с. 109]; «В неволі, в самоті немає, / Нема з ким 

серце поєднать» [6, с. 159]. 

II. Сомонімічна лексика – це друга за кількістю одиниць група серед 

дібраних нами; вона включає:  

1) назви верхніх кінцівок – усього 111 одиниць: «І добре роблять, що 

кують / На руки добрії кайдани / Та чарки в руки не дають» [6, с. 201]; «Бо вже 

не здужав, сину, встать, / Руки на ворога піднять!» [6, с. 224]; «Людей 

неприязних благаєш / І Христа ради простягаєш / Коло зачинених дверей / 

Старії руки» [6, с. 228]; 

2) найменування голови та її частин – усього 88 одиниць, як-от: голова, 

зуб, язик, борода, губи. Розглянемо приклади: «Робочим головам, рукам / На сій 

окраденій землі / Свою ти силу ниспошли» [6, с. 337]; «Поникли голови козачі, 

/ Неначе стоптана трава. / Украйна плаче, стогне-плаче! / За головою голова / 

Додолу пада» [6, с. 48]; «І кивають, сміючися, / На нас головами; / І всякий день 

перед нами – / Стид наш перед нами» [5, с. 358]; 

3) назви нижніх кінцівок – усього 25 одиниць: «Вона ж не спала, не 

журилась, / Сиділа, ноги устромила / В гарячий попіл» [6, с. 265]; «Пішов я, 

брате, зароблять. / І де вже ноги не носили?» [6, с. 21]; 



4) назви шиї і тулуба людини, всього 12 одиниць: тіло, шия. Наприклад: 

«Запродав душу, / І душу, і тіло; / Тіло катові, а душу!.. / О боже мій милий!» 

[6, с. 234]; «Біле тіло вовки з’їли, – / Така його доля» [5, с. 71]. 

III. Сенсонімічна лексика, яка репрезентує сенсорні органи (назви 

органів слуху, назви органів нюху і органів смаку та назви органів зору), 

представлена лексемою очі: 

«За що ж ти караєш її, молоду? / За те, що так щиро вона полюбила / 

Козацькії очі?.. Прости сироту!» [5, с. 71]; «Пішов козак світ за очі; / Грає синє 

море, / Грає серце козацькеє» [5, с. 79]; «Нащо мені чорні брови, / Нащо карі 

очі, / Нащо літа молодії, Веселі дівочі?» [5, с. 84]; «Очі плачуть, чорні брови / 

Од вітру линяють. / Серце в’яне, нудить світом, / Як пташка без волі» [5, с. 84]. 

IV. Лексика, що позначає хвороби, недуги і прояви людського 

організму, репрезентована поодинокими прикладами: 

«І на тілі, На княжім білім, помарнілім, Омию кров суху, отру Глибокії, 

тяжкії рани...» [6, с. 342]. 

V. Спланхнонімічна лексика – це тематична група, представлена лише 

двома групами лексем: назви внутрішніх органів в цілому, назви дихальних 

органів, але вона взагалі відсутня у «Кобзарі» Т. Шевченка. 

Терміни сомонімічна, сплахнонімічна, ангіонімічна, остеонімічна, 

сенсонімічна лексика належать О. Кочеваткіну. У своєму дослідженні всю 

соматичну лексику він розподілив на ці групи залежно від характеру об’єкта 

номінації [3].  

Отже, тематична класифікація досліджуваної соматичної лексики на 

матеріалі «Кобзаря» Т. Шевченка включає три розряди назв: загальні 

позначення тіла / частин людського тіла і назви; найменування внутрішніх 

органів, які забезпечують життєздатність і життєдіяльність людського 

організму; назви матерії (субстанції) тіла людини та його органів. 

Соматична лексика у «Кобзарі» Т. Шевченка має переважно пряме 

значення, хоча трапляються переносні значення – метафоричні або метонімічні. 

Найбільш частотною лексемою, як бачимо, є серце з такою семантикою: орган 

людини як символ зосередження почуттів, настроїв, переживань тощо; виступає 

концептом, що містить емоції та почуття і є традиційним для українських 

народних пісень: 

Серце в’яне, нудить світом, 

Як пташка без волі. 

Нащо ж мені краса моя, 

Коли нема долі? 

Ні з ким говорити; 

Нема кому розпитати, 

Чого плачуть очі [5, с. 85]. 

У багатьох характеристиках, оскільки передовсім мається на увазі 

функція відповідного органу у внутрішньому житті людини, нематеріальна 

душа подібна до такого матеріального органу, як серце. Шевченкова поетична 

картина світу фіксує зв’язок між поняттями серце та очі, оскільки очі – 

найдавніша міфологема, яка характеризує не лише фізичні, а й духовні 



здібності людини до осягнення явищ [2].  

Для української культури й мови щодо серця домінують уявлення про 

цінність, вразливість та особливу важливість цього органу, призначеного бути 

відповідальним як за життя людини в цілому, так і за її емоційне та духовне 

наповнення, характер і навіть вдачу [1]. Цікавим у цьому плані видається 

формування саме концепту серце на матеріалі «Кобзаря» Т. Шевченка: 

українська етнічна модель особистості ґрунтується на протиставленні тіла як 

матеріального компонента серцю як морально-емоційному ядру людини, що 

засвідчує дібраний матеріал: 

Нема кому розказати, 

Чого серце хоче, 

Чого серце, як голубка, 

День і ніч воркує; 

Ніхто його не питає, 

Не знає, не чує. 

Плач же, серце, плачте, очі, 

Поки не заснули [5, с. 85]. 

Можемо стверджувати, що поняття серце належить до тих концептів у 

віршах Т. Шевченка, які становлять ядро концептуальної картини світу 

українців. Тут поєднано сакральну й не сакральну частини, тому поет подає 

його як релігійний символ, орган спілкування з Богом, прямого шляху до нього: 

Щоб люде не чули, бо то Боже слово, 

То серце по волі з Богом розмовля, 

То серце щебече Господнюю славу, 

А думка край світа на хмарі гуля [5, с. 111].  

Серце у «Кобзарі» Т. Шевченка – джерело внутрішнього зору, що 

допомагає побачити, відчути те, що недосяжне в процесі візуального контакту з 

довкіллям, а може бути осягнене людиною лише через царину внутрішніх 

почуттів, наприклад: 

Нащо батько, мати, високі палати, 

Коли нема серця з серцем розмовлять? 

Сирота Ярема – сирота багатий, 

Бо є з ким заплакать, є з ким заспівать: 

Єсть карії очі – як зіроньки сяють, 

Білі рученята – мліють-обнімають, 

Єсть серце єдине, серденько дівоче, 

Що плаче, сміється, і мре, й оживає [5, с. 136].  

Серце не тільки символічний осередок переживань – любові співчуття, 

чуйності, радості чи горя у «Кобзарі», як-от: 

Кого ти без мови, без слова навчила 

Очима, душею, серцем розмовлять. 

З ким ти усміхалась, плакала, журилась 

Кому ти любила Петруся співать» [5, с. 159]. 

Серце у «Кобзарі» Т. Шевченка також джерело душевного просвітління, 

істини, інтелекту, порівняймо: 



Якусь тяжку недоленьку 

Віщує козаче. 

Чує серце, та не скаже, 

Яке лихо буде [5, с. 159]. 

Усього на матеріалі «Кобзаря» Т. Шевченка дібрано 13 лексем на 

позначення соматичної лексики, частотність становить 556 слововживань; із 

них лексема серце нараховує 210 слововживань, що майже вдвічі більше від 

слововжитку номена руки. 

Кількість слововживань соматичної лексики у «Кобзарі» Т. Г. Шевченка 

подаємо в таблиці: 

№ п/п Лексеми 
Кількість 
слововживань   

1. Серце 210 

2. Руки 111 

3. Очі 88 

4. Голова 75 

5. Ноги 25 

6. Брови 21 

7. Тіло 10 

8. Зуб 8 

9. Язик 3 

10. Шия 2 

11. Борода 1 

12. Губи 1 

13. Рани 1 

Всього 13 556  

Отже, досліджена тематична група соматизмів є семантично багатою в 

плані виражальних можливостей. Вона суттєво розширює уявлення про 

психологію українського народу. Саме тому є перспективним подальше 

вивчення соматичної лексики на матеріалі художніх творів українських 

письменників.  
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С. С. Кіраль 

 

ТАРАС ШЕВЧЕНКО НА СТОРІНКАХ СПОГАДІВ ШІСТДЕСЯТНИКІВ 

 

Драма екзистенційного вибору між чужим і своїм, між двома культурами 

в собі самому, коли одна із них тлумить іншу, супроводжувала, на жаль, 

багатьох українців. Згадаймо М. Гоголя, Є. Гребінку, М. Костомарова та ін., для 

яких Петербург був тим містом, у якому вони несли страшний тягар роздвоєння 

душі. Як слушно зауважує Оксана Забужко, в «горнилі цієї драми відбувалося 

становлення нашої національної інтелігенції», серед якої Т. Шевченко був 

«першим інтелігентом […], що виразно усвідомлює репрезентативність своєї 

діяльності щодо окремої й самодостатньої національної спільноти» [2, с. 42]. 

Інша письменниця Галина Тарасюк небезпідставно наголошує на тому, що для 

творчої інтелігенції не лише України, а й царської Росії Т. Шевченко став «її 

неофіційним лідером і […] символом боротьби прогресивних сил за економічні 

реформи в Росії, скасування кріпосного права та громадянську свободу», і саме 

українця в особі нашого Кобзаря прогресивна Росія проголосила «своїм 

найвищим моральним авторитетом» [5, с. 15]. 

Можна упевнено стверджувати, що й для українських шістдесятників 

Т. Шевченко був саме такою особистістю. Сповідуючи його ідеї, тогочасна 

національно свідома інтелігенція у страшні роки радянського режиму рятувала 

нашу мову, культуру, літературу від повзучої русифікації, вважаючи це 

національним лихом для України. Для шістдесятників Т. Шевченко – це взірець 

служіння рідному народові, яке також стало для них сенсом їх життя. 

Підтвердженням тому є спогади І. Жиленко, С. Кириченко, М. Коцюбинської, 

М. Плахотнюка, І. Дзюби, В. Шевчука, Б. Гориня та ін. 

Спогади І. Жиленко «Homo feriens» (у перекладі з латинської мови 

означає «Людина святкуюча») одразу привернули увагу читачів та дослідників 

української документалістики і своїм змістом, й унікальністю родо-жанрової 

побудови. У книзі напрочуд органічно переплелася автобіографічна оповідь 

поетеси з її спогадами про славетне покоління шістдесятників, зокрема 

художників та письменників, яких постійно пресувала комуністично-



кадебістська тоталітарна машина – переслідування, арешти, заборона свободи 

слова. 

Про спогади І. Жиленко висловлено чимало цікавих суджень у працях 

О. Галича, А. Галича, Д. Дроздовського, Л. Касян, М. Коцюбинської (авторка 

ґрунтовної вступної статті до спогадів), Г. Маслюченко, Л. Оляндер, К. Пащенко, 

В. Саєнко, К. Сардарян, Л. Тарнашинської та ін. Усі вони сходяться на тому, що 

«Homo feriens» є найпомітнішим твором останніх років не лише в контексті 

української мемуаристики про шістдесятництво, а й загалом у художній 

документалістиці. Найбільша їх цінність у тому, що авторка без особливого 

патосу, щиро й одверто відтворює ті складні часи, коли багатьом 

письменникам, художникам, громадським діячам, представникам творчої 

інтелігенції «отверзлися уста» й вони наполегливо боронили свою гідність та 

право на рідну мову, на визнання національної приналежності й самобутності. 

Серед них І. Жиленко з особливою любов’ю називає імена Г. Кочура, 

Б. Антоненка-Давидовича, М. Лукаша, А. Горську, В. Зарецького, Є. Сверстюка, 

І. Дзюбу, В. Симоненка, А. Перебендю, Є. Концевича, О. Заливаху, 

М. Коцюбинську, братів Горинів, усю родину Світличних та багатьох інших. 

Дослідниця Л. Касян виокремлює у спогадах І. Жиленко на змістовому 

рівні три головні проблемно-тематичні блоки, серед яких історію 

автобіографічного героя справедливо називає першим і, по суті, головним 

блоком [3, с. 45]. Становлення І. Жиленко як митця й особистості відбувалось, 

вочевидь, не лише в контексті певних історичних подій та різного роду 

комунікацій з видатними людьми тогочасної доби, а й під впливом 

непересічних постатей минулих століть. Безперечним є те, що у житті поетеси 

такою знаковою особистістю був Тарас Шевченко, про якого вперше згадано у 

другому розділі «Прамузика» першої книги спогадів, де І. Жиленко роздумує 

над таїною людського народження, таїною людського життя і смерті, 

намагається реконструювати й таїну народження музики своєї душі, що згодом 

перейде у її поетичне слово. Зрештою, більшість зі згаданих вище її сучасників 

також виростали під духовним патронатом Т. Шевченка й полишили свій 

помітний слід або на ниві шевченкознавства, або збагатили своїми творами 

українську Шевченкіану. Згадаймо ваговиті літературознавчі праці та 

новаторські есеї Є. Сверстюка, І. Дзюби, М. Коцюбинської про творчість 

Т. Шевченка, які здобули заслужене визнання не лише в Україні, а й поза її 

межами. Власне, шістдесятники започаткували процес очищення творчої 

спадщини Т. Шевченка, на жаль, так брутально обірваний радянським 

режимом, від спрощеного і вульгарно-соціологічного її прочитання та 



оцінювання. Так, зокрема, варто назвати ґрунтовну й «зухвало-вибухову» 

статтю І. Світличного «Гармонія і алгебра», опубліковану на сторінках журналу 

«Дніпро» 1965 року. Автор переконливо спростовує хибність наукових 

постулатів праць І. Білодіда, В. Ващенка та П. Петрової про мовотворчість 

Т. Шевченка. 

У спогадах І. Жиленко оповідає про витоки свого «духовного українства» 

й називає три головні його складові: спілкування з бабусею як представницю 

неосвіченого, але мудрого й інтелігентного від природи українського селянства, 

народну пісню і поезію Тараса Шевченка. При цьому поетеса робить посутнє 

уточнення, що дату народження Кобзаря, незважаючи на її погану пам’ять на 

цифри, знала ще змалку та визнавала справжнім святом. Водночас дат смерті 

Т. Шевченка і «визволення його праху з Московії» для І. Жиленко не існувало, 

«бо для таких, як він, немає смерті», писала вона у листі до свого чоловіка 

В. Дрозда від 09. 03. 1966 року [1, с. 602]. Для І. Жиленко Тарас Шевченко – це 

«свята людина», отож письменницю обурювали брутальні статейки про нього 

на сторінках газети «Киевские ведомости» вже у часи незалежної України. Є всі 

підстави стверджувати, що саме завдяки Шевченкові вона не стала людиною 

«одного дня і одної миті», а «залишилася вірна одній землі, одним друзям, 

одній любові і одному покликанню», що саме через слово Шевченка, 

наголошує І. Жиленко, сповна збагнула своє національне коріння, яке 

«занурено так глибоко, що одірватися од нього можна тільки в смерть» [1, 

с. 27]. Про це свідчить її щоденниковий запис від 11. ІV. 1961 року: «Люблю 

ходити пізно ввечері університетськими коридорами. Сутінь коричнева, таємна 

[…] Довго стою перед погруддям Шевченка […] Скільки себе пам’ятаю – це ім’я і 

ця велика душа завжди були зі мною і в мені. Неможливо згадати, коли я 

вперше почула його вірші і його ім’я. Здається, що й народилася з ним у собі» 

[1, с. 92]. Датування І. Жиленко знакового моменту входження Шевченка як 

поета і людини у її свідомість – «народилася з ним у собі» – глибоко 

метафоричне, до певної міри навіть узагальнено-символічне. Гадаємо, що 

авторка не випадково акцентує увагу читача на тому, що для її ровесників, як, 

зрештою, для нині сущих і прийдешніх поколінь, Шевченко був і є чимось 

більшим, ніж поет. Шевченкова геніальність, його любов до України й рідного 

народу, наголошує поетеса, мають бути навічно «з нами і в нас». Вона свідомо 

підкреслює визначальну складову щодо рецепції слова Шевченка в широкому 

філософському його розумінні: без усвідомлення нами тієї простої істини, що 

думи й думки Т. Шевченка, його свободолюбність, жертовність мають бути у 

кожного «з нас у собі», адже Україна як держава, а українці як повноцінна нація 



за інших обставин та вибору інших духовних критеріїв – не відбудуться! 

Переконливим доказом тому є не лише груднево-лютневі суспільно-політичні 

події в Україні, а й фактична спроба московських карликів-вождів завоювати 

нашу країну. Можна, зрештою, прикріпити «на відлозі піджака» значок із 

зображенням Шевченка, як практикували це деякі однокурсники І. Жиленко 

(нині ж хизуються значком-тризубцем), аби заявити про свій патріотизм, який 

часто-густо на тому й закінчувався. Однак бути справжнім українцем, яким був і 

є Т. Шевченко, то цього занадто мало [1, с. 101]. 

Читання поезії Т. Шевченка, виконання пісень на його слова були 

органічною складовою студентського життя І. Жиленко та її ровесників. Вона 

щиро зізнавалась, що саме Шевченкова поезія, його слово народжувало в їх 

душах почуття прекрасного, доброго й водночас почуття якогось світлого суму. 

На жаль, цей світлий сум невдовзі перейде у чорний смуток, про що свідчать 

листи І. Жиленко до В. Дрозда, написані у травні-червні 1964 року, коли Україну 

почало душити компартійно-маланчуківське мотуззя несвободи й неволі. Так, 

зокрема, у листі від 17. 03. 1964 року вона оповідає про невдачу щодо 

проведення Шевченківського вечора, адже від новаторського змісту сценарію, 

який підготувала творча молодь, «залишились ріжки та ніжки». 

Тогочасні шевченківські урочистості відбувалися, згадує І. Жиленко, під 

пильним наглядом «ідеологічних» бійців КДБ, а парк біля пам’ятника Кобзареві 

в Києві «було оточено міліцією, «сторонніх» не пускали!». В іншому ж святому 

для українців місці, у Каневі, «не можна було цілий день і близько підійти до 

пам’ятника. Від самого підніжжя він був оточений. Наші хлопці хотіли покласти 

на могилу калину. Це їм вдалося тільки пізно ввечері. Річ у тім, що мав приїхати 

Скаба (компартійний і державний діяч. – С. К.) класти вінок. Через те на всій 

дорозі до Канева через кожні десять кроків стояв мільтон!» [1, с. 274]. І яке ж це 

все знайоме й нам! 

Та незважаючи на такі «запобіжні» заходи, засвідчує у спогадах 

І. Жиленко, народ бунтував, прорвався до приміщення Оперного театру, де 

проходили урочистості, співав у вестибюлі «Думи мої, думи мої» та «Заповіт», 

організував стихійний мітинг, на якому декламували твори Тараса Шевченка. 

Неочікуваною сенсацією тогорічних свят стало й те, зазначає І. Жиленко, що 

через недогляд на запрошенні було видруковано дві цитати із творів Шевченка, 

які, «звівши докупи, можна прочитати таке: «Караюсь, мучусь, але не каюсь […] 

В сім’ї вольній, новій…» [1, с. 309]. Про все це як очевидець тих подій вона 

докладно оповідає у листах до В. Дрозда, котрий відбував свою солдатчину як 

покарання за «інакомисліє». На жаль, ювілейні заходи із вшанування Кобзаря у 



компартійні часи перетворювалися на фарс, який ставав нормою, до того ж 

Т. Шевченко трактувався як атеїст, інтернаціоналіст і борець з українським 

буржуазним націоналізмом. І все це «показушне, помпезне, лицемірне» 

дійство, справедливо наголошує авторка спогадів, тривало упродовж багатьох 

років. Її обурювало й те, що ювілейного 1964 року зображення Т. Шевченка 

ліпили «навіть на цукерках та мильних обгортках. Бідний Тарас Григорович! Він 

хотів, щоб його пом’янули «незлим, тихим словом». Але він ніколи, мабуть, не 

зміг би уявити, який жалюгідний фарс зроблять з його роковин. Я не ходжу на 

жодне збіговисько і не читаю преси. Бридко» [1, с. 309]. 

І. Жиленко була свідком тих жахливих подій, коли 1964 року по-

варварськи знищили унікальний шевченківський вітраж у червоному корпусі 

Київського університету, створеного талановитим художником О. Заливахою у 

співавторстві з А. Горською, Л. Семикіною, Г. Зубченко, Г. Севрук. Якщо у 

згаданому вище листі звучала лише тривога про можливе варварство, але ще 

жевріла надія на порятунок талановитого витвору мистецтва, то вже наступного 

дня, 18 березня, вона із жахом напише, що за наказом ректора І. Швеця, аби 

уникнути громадського обговорення, «вітраж розламали, а до університету 

нікого не пускали» [1, с. 274]. Найогиднішим й до безміру цинічним було те, що 

вся ця вакханалія із погромом відбувалася на очах Л. Семикіної, «якій порадили 

«убираться вон и не мешать». І. Жиленко передає ті страшні хвилини 

неймовірного приниження не лише пам’яті Т. Шевченка, а й людської та 

національної гідності: «Люда аж чорна, каже: «Ніби рідну дитину різали на 

очах». Опанас ще більше посивів. Це вже не жарти, не гра в КТМ (Клуб творчої 

молоді. – С. К.). Алла стояла в кутку, спиною до гурту і плакала. Стельмах усе 

повторював: хуліганство, бандитизм» [1, с. 274]. Однак навіть така гідна 

поведінка авторитетного письменника як М. Стельмах не могла вплинути на 

запущений радянською владою антиукраїнський маховик, що своїми тяжкими 

компартійно-кадебістськими жорнами ламав відчайдушне протистояння 

національно-свідомої інтелігенції по всій Україні. 

Усе це робилося свідомо й цілеспрямовано, адже партійні керманичі 

прекрасно розуміли, що справжній митець – це душа нашого народу і держави, 

а Шевченко, як слушно твердить І. Жиленко, фактично є тією душею України як 

держави, яку і царська Росія, і тодішня (та й недавня також) влада люто 

ненавиділи. Та попри все, оптимістично заявляє поетеса, Тарас Шевченко, – це 

«таки Колос, із якого ні радянська влада не насмілилася дуже ґрунтовно 

вилучити «націоналістичні ухили», ні сучасні українські товстосуми не 

насміляться вилучити «холопські симпатії» [1, с. 323]. Гадаємо, що якби авторка 



спогадів дожила до часів реконструкції музею Т. Шевченка в Каневі, де вона 

неодноразово бувала, то, ймовірно, про наших «товстосумів» вона б сказала 

таки ствердно щодо вилучення ними з української культури «холопських 

симпатій».  

У травні 1965 року І. Жиленко пише В. Дрозду, що під час чергових 

роковин «визволення Шевченка з московської землі», тобто перепоховання 

його праху, народ усупереч заборонам влади знову зійшовся до пам’ятника 

Кобзареві в Києві, де арештували багатьох аспірантів, студентів, яких «тримали 

до ранку, ображали, погрожували. Із знайомих було взято Бориса Мамайсура, 

поета. Він нездужає на епілепсію. У буцегарні з ним стався напад. А ті бовдури 

вирішили, що він прикидається, і поводилися з ним жахливо. А під ранок 

викликали лікаря» [1, с. 547]. Ось де ховаються витоки сучасного «Беркута» та 

інших політичних птахів-хижаків, які нищили й далі продовжують нищити 

українську мову, літературу та культуру. 

І. Жиленко згадує й про знамениту актрису Тетяну Цимбал, яка блискуче 

декламувала твори Т. Шевченка. Під враженням від почутого І. Жиленко точно 

діагностує, чому на вечорах шанованої народом актриси «як завжди, на одного 

глядача – три нашорошені тіні», тобто працівники КДБ. І. Жиленко іронізує, що 

вона б «на місці власть предержащих заборонила б читати Шевченка взагалі. У 

нього кожне слово – важке і непримиренне, сповнене крамольного, як на наш 

час, змісту. Це – щодо політичності його поезії». І. Жиленко глибоко переконана 

і в тому, що «поряд з віршами Шевченка – не звучить ніхто. Усі якось в’януть і 

слабнуть. Шевченко – один». А тому небезпідставно стверджує, «уся наша 

«новаторська» література – штучна, претензійна і млява. Отже, сила поета 

далеко не в новаціях, а в самім собі» [1, с. 308]. Отож, І. Жиленко не лише 

влучно визначила сутність та вічну актуальність Шевченкового слова, його 

«непримиренність» до будь-якого зла «у всі віки й усі часи», але й крізь призму 

цієї означеної нею актуальності критично оцінювала творчі шукання та здобутки 

своїх і наших сучасників, зокрема І. Драча. Зрештою, цей діагноз («штучність, 

претензійність, млявість») стосується й української літератури початку ХХІ 

століття. До речі, для усіх шістдесятників Тарас Шевченко навіть «гніватись умів 

геніально» [1, с. 325]. Ця оригінальна думка поетеси про унікальну грань 

таланту Кобзаря, на наше переконання, актуально звучить і понині. 

Міркуючи над сутністю літературного процесу початку ХХІ віку, 

роздумуючи над питанням про роль митця в суспільстві, зокрема генія як 

такого, І. Жиленко апелює до думки Б. Пастернака, який у розвідці про творчість 

Рільке подає, так би мовити, своє культурологічне тлумачення лексеми «геній»: 



«Геній є не що інше, як найрідкісніший і найбільший представник породи 

звичайних пересічних людей часу, її безсмертне виявлення. Геній ближчий до 

звичайної людини, рідніший їй, ніж різновиди людей надзвичайних, які 

складають юрму білялітературної богеми» [1, с. 342]. Цілковито сприймаючи 

оці думки Б. Пастернака, І. Жиленко припасовує їх саме до Тараса Шевченка, 

якого справедливо зараховує до «найбільших геніїв світу». 

До спадщини Т. Шевченка І. Жиленко апелювала дуже часто. Так, 

наприклад, коли у листах до В. Дрозда обговорювалася проблема 

взаємозв’язку літератури і народної творчості, вона називала взірцем такого 

унікального й природного поєднання і взаємозв’язку саме твори Т. Шевченка. 

На її думку, ця унікальність спричинена й тим, що, окрім вродженого таланту, 

письменник повинен мати ще й «виболілу до дна душу за свій упосліджений 

народ, як у Шевченка. А отака душа, на жаль, рідкісніша за літературний 

талант» [1, с. 586]. Без такої душі, вважає І. Жиленко, «індивідуальний талант не 

встигне вигулькнути з маси народної, як поспішає у велику метрополію і стає 

класиком російської літератури». І. Жиленко з сумом констатує, що український 

і єврейський народи, на жаль, «найбільш «падкі» на зрадництво», яке 

безкомпромісно засуджував Т. Шевченко. 

Т. Шевченко фігурує й у вісімнадцятому розділі другої книги спогадів 

І. Жиленко з образною назвою «Цвітіння сивини». Творився цей розділ тоді, 

коли авторці виповнилося вже 62 роки. Вона зізнається, що писалось у ту пору 

якось особливо, «не так, як завжди», і «треба було мені зістаритися, щоб 

зрозуміти, нарешті, що таке поезія і як потрібно її писати». Вона не сприймала 

«ребуси модернових поетів», їх «претензійну гру в обраність, амікошонство і 

епатаж», оскільки розуміла, що «поезія – це невимовне, невловиме чаклунство, 

життєва сила, яка наповнює слово світлом і простором» [1, с. 713-714]. До 

такого розуміння сутності поезії привів її саме Т. Шевченко, бо «якось у пору 

цвітіння дерев, милуючись квітучим вишняком», вона «раптом почала 

промовляти вірш Шевченка «Садок вишневий коло хати…». І аж задихнулась від 

свіжості, пронизливого світла і велетенського огрому світу Божого, захованого в 

тих простих рядочках. Я мовби вперше «побачила» цей геніальний твір. Це саме 

те слово, яке сотворяє світ […] Не буває ні поезії «для народу», ні «елітарної» 

поезії. Є тільки ПОЕЗІЯ. Вона або є, або її немає […] Поезія – це дихання Всесвіту. 

Як і Музика» [1, с. 714]. Бо й справді, Шевченкове слово наповнює наші серця 

отим потужним «світлом і простором», отою таїною музики людської душі, 

адже тільки такі святі люди, наголошує І. Жиленко, як Шевченко, Бах, Рафаель, 

«виправдовують існування людини на Землі» [1, с. 722]. 



Згадуючи, як небайдуже ставився В. Дрозд до музейної справи, зокрема 

щодо створення музею трипільської культури, І. Жиленко оповідає, що 

добровільно погодилася на те, аби її рідний муж «оголив стіни, віддавши до 

музею мало не всі ікони, картини примітивного малярства, вироби з дерева, 

рушники тощо». Однак розпрощатись із «лубочним Шевченком», купленим 

свого часу в Києві на Сінному базарі, вона не змогла, а на чоловікове 

звинувачення у міщанстві «послала його туди, куди завжди посилаю і куди він 

звик відправлятися» [1, с. 745]. Таку свою «агресивність» витлумачує сама ж 

І. Жиленко: вона бажала «бачити довкола себе щось гарне, аби й собі творити 

красу». Саме Шевченко, а тим більше «лубочний», дарував їй оту красу, будив у 

її душі щось величне і світле, випромінював найбільший заряд добра й любові 

для її творчості, за яку була удостоєна найвищої нагороди – Державної премії 

України його імені у 1996 році. Про цей щасливий момент свого життя 

І. Жиленко, до речі, пише досить скупо, полишивши читачеві лише спогад про 

«…суперечку зі Славком Чорноволом (в кулуарах Опери після вручення нам 

Шевченківських премій): на якій стороні грудей слід носити лауреатський 

значок із зображенням Шевченка. Славко твердитиме, що – на правій, аби 

Шевченків профіль був обернений до серця. А я сміятимусь: «Славкó, ти 

подумай своєю головою. Яка радість Шевченкові дивитися на мою другу 

старіючу цицю? Хай дивиться на світ Божий, де стільки гарних молодих дівчат» 

[1, с. 724]. 

Таке жартівливе ставлення до Шевченка ніяк не означало переступу отої 

святості поетового слова, яку, тобто святість, вона незрадливо берегла у своїй 

душі упродовж життя. Відповідно до набутої житейської мудрості й поезія 

Шевченка, і ставлення до нього як до людини та митця набувало в І. Жиленко 

нових барв, нового прочитання й розуміння, нового сприйняття. Так, на початку 

2000 року вона відвідала виставку художника Веніаміна Кушніра, яка проходила 

в Політехнічному інституті. Його картини вражали «своєрідністю, витонченістю, 

глибинністю і печаллю», якої не було у художника в роки їхньої «буремної 

молодості», тобто в 60-і роки ХХ століття. Та найбільше, зауважує І. Жиленко, 

«приголомшив портрет Шевченка: біле вбрання, майже біблійне – аж до босих 

ніг. У безсило опущеній руці – присохле, благеньке гронце калини. І очі! 

Неймовірні! Очі самого Веніаміна (я їх добре пам’ятаю) – такі нестерпно-

стражденні, розгублено-дитячі. Аж докірливі (мовляв, Господи, чому ти поклав 

цю ношу саме на мене?). Горло перехопило» [1, с. 730]. І далі вона слушно 

зауважує, що лише «час витончує душі людські», й на підтвердження 

висловленого згадує мозаїку Опанаса Заливахи «Тарас Шевченко», створену в 



60-х роках, яка «аж волала гнівними багряно-чорними кольорами: «Чи буде 

суд? Чи буде кара?». То був наш, земний, Шевченко. Побратим по боротьбі», 

якому, до речі, духовна посестра І. Жиленко М. Коцюбинська готова була б, як й 

І. Світличному, носити передачі до тюрми. З картини В. Кушніра він поставав 

«уже позамежним і всесвітнім, мов Христос: і в ногах, на звитку, слова: «І 

мертвим, і живим, і ненарожденним…». Це вже щось – згори, звідти…» [1, 

с. 730]. 

У родині М. Коцюбинської, як свідчить її «Книга споминів» [4], слово 

Поета звучало завжди, адже це був улюблений письменник її матері Катерини 

Яківни Бедризової, що походила з родини кримських вірмен. Особливу 

насолоду Катерині Яківні дарувало читання «Щоденників» Т. Шевченка. Саме з 

матір’ю шкільна золота медалістка, здавши документи на українське відділення 

філологічного факультету Київського університету, вирушила пароплавом у 

серпні 1949 року до Канева: «Це була, – згадує М. Коцюбинська, – моя перша 

«особиста» зустріч із Шевченком. У книзі вражень відвідувачів я залишила 

запис – юнацьку клятву вірности Шевченкові й рідній культурі» [4, с. 25]. 

Вірність і Шевченкові, й даній клятві служити рідній культурі М. Коцюбинська 

берегла до останку своїх днів, ніколи й ні за жодних обставин життя не зрадила 

дану там, у Каневі, обітницю. 

Ще в студентські роки М. Коцюбинська бере активну участь у роботі 

об’єднаної студентської наукової конференції Київського, Тбіліського й 

Ленінградського університетів у Ленінграді, де виступає з доповіддю про 

російські повісті Т. Шевченка. Згодом допомагає в організації ювілейного 

вечора Т. Шевченка у Жовтневому палаці за сценарієм Є. Сверстюка, захоплено 

відгукується про його ж лекцію про Т. Шевченка, прочитану в Художньому 

інституті. 

Як член товариства «Знання» М. Коцюбинська мандрує до Талліна (1961) 

та Баку (1964), де виступає на офіційних вечорах з нагоди ювілейних дат 

Шевченка. Окрім того, у тих містах, наголошує мемуаристка, «заявок […] було 

чимало, іноді випадало навіть по дві лекції на день». У «Книзі споминів» вона 

розкриває «секрети» своїх успішних виступів перед іншомовною публікою у 

школах, бібліотеках, робітничих гуртожитках та на підприємствах. А суть 

«секретів» полягала у тому, що лектор «намагалася розповідати просто й 

задушевно, ненав’язливо», водночас «твердо» показуючи «велич українського 

генія і його значення для самосвідомости народу» [4, с. 39]. 

У Баку М. Коцюбинській довелося виступати під час обідньої перерви на 

швейній фабриці й, зрозуміло, що радянські «робітниці слухали, жуючи свої 



бутерброди». Та сталося непередбачуване: одна із них попросила прочитати 

весь текст поеми Т. Шевченка «Катерина». І далі М. Коцюбинська описує 

магічну дію Шевченкового слова на багатонаціональну аудиторію: «Я розкрила 

«Кобзар» і виконала їхнє прохання (читала в оригіналі). Жінки уважно слухали, 

дехто витирав сльози» [4, с. 40]. У столиці Азербайджану, пригадує вона, 

трапилася з нею й інша кумедна пригода: її запросили виступити з лекцією про 

Шевченка у клубі пожежників під час перезміни робітників, яка, зазвичай, 

відбувалася о 8-ій годині ранку. На неабиякий подив М. Коцюбинської та інших 

постояльців готелю лектора до цього клубу було доставлено пожежною 

машиною. Та найцікавіше М. Коцюбинську очікувало попереду: «Авдиторія 

виявилася багатонаціональною і напрочуд пильною – один із присутніх навіть 

процитував аналогічні Шевченкові рядки з патріотичної поезії Махтамкулі». А 

насамкінець до неї «…підійшов, – з особливою теплотою згадує 

М. Коцюбинська, – старий чоловік-азербайжанець: «Батько-мати є? – Ні. – 

Сестра-брат є? – Ні. – Будеш мені сестра…» [4, с. 40]. Саме там вона 

познайомилася з іранськими емігрантами-комуністами (о, іронія долі!), один із 

яких «з усією душею відгукнувся на Шевченкове «Мені тринадцятий минало» й 

мріяв, як колись Шевченко, бути похованим на своїй батьківщині, у рідному 

Ширазі, а у листах до М. Коцюбинської називав її «Михайлина-ханум».  

Виступ М. Коцюбинської у Баку 1964 року на урочистому вечорі 

транслювався по республіканському радіо. Зрозуміло, що таку нагоду для 

зміцнення «дружби народів» вона використала сповна й вдалася до хитрого, 

але далекоглядного маневру, який увінчався небувалим тріумфом не лише для 

лектора, а й для утвердження величі Т. Шевченка: «Я сказала тоді, – згадує 

вона, – що загалом ювілейну дату краще відзначати вдома, але я тут почуваю 

себе як удома, бо поет, який написав «Кавказ», не може бути чужим народам 

Кавказу. І темпераментно прочитала напам’ять в оригіналі великий уривок з 

поеми. Що тут зчинилося! Всі повставали зі своїх місць, щось кричали: «Слава 

Україні!» – переклали мені. Після закінчення вечора голова товариства 

«Знання» доручив своєму заступникові провести мене до готелю, аж до дверей 

номеру – «щоб не вкрали» [4, с. 40]. У зв’язку із цим спогадом 

М. Коцюбинської, у жилах якої текла вірменська кров, перед нами зримо постає 

незабутній і водночас печально-сумний епізод в історії Революції Гідності на 

Майдані 2014 року, коли українець вірменського походження Сергій Нігоян 

незадовго до загибелі так проникливо і з великою любов’ю, як свого часу 

М. Коцюбинська у Баку, читав уривки із Шевченкового «Кавказу». На жаль, ця 

перша смерть розпочала трагічний відлік Героїв Небесної Сотні, які, без сумніву, 



йшли на вірну смерть за свободу України, натхнені ідеями геніального 

Шевченка, портрети якого прикрашали бунтівний Євромайдан. 

Новаторськими за своїм змістом були й розвідки М. Коцюбинської про 

Кобзаря, творчість якого розпочала серйозно вивчати ще будучи студенткою 

Київського університету імені Тараса Шевченка. Так, зокрема, на п’ятому курсі 

вона блискуче виступила з доповіддю про переклади Тараса Шевченка 

англійською мовою на шевченківській конференції, яку проводив Інститут 

літератури АН України. «На той час, – згадує Михайлина Коцюбинська, – це була 

нова, недосліджена тема», а її виступ «мав великий успіх», після якого «вічно 

екзальтований Дмитро Косарик […] кинувся до трибуни, вирвав з вазона квітучу 

примулу й урочисто вручив мені…» [4, с. 26]. Працюючи над кандидатською 

дисертацією про поетику Т. Шевченка і український романтизм, зізнається 

М. Коцюбинська, вона відкрила для себе «…цілі поклади невідомого […] з історії 

української – і не лише української – літератури й уперше по-справжньому 

осмислила її, і, зокрема, Шевченка, у світовому контексті» [4, с. 27]. Згодом цей 

науковий досвід стане солідним підґрунтям її планової роботи про поетику 

Т. Шевченка, яку успішно завершила ще 1966 року. Однак «одіозність 

прізвища» авторки, тобто її приналежність до «інакомислячих» інтелігентів того 

часу та через «оглуплювання тексту» рукопису рецензентами Н. Крутіковою та 

П. Колесником монографія «Етюди про поетику Шевченка» побачила світ лише 

в 1990 році. Отож, заборона на справді наукове шевченкознавство 

М. Коцюбинської тривала майже 24 роки, хоча її статті, опубліковані в 

тогочасній радянській періодиці, мали неабиякий успіх поза Україною. Так, 

наприклад, авторитетний канадський шевченкознавець Ю. Луцький в одному з 

листів до М. Коцюбинської зізнавався, що вона «як дуже цікавий критик 

Шевченка» була «першою», що писала про поетику Шевченка «… так, що я міг 

Вас читати серед радянської сірятини» [4, с. 242]. 

Про глибоке знання М. Коцюбинською творчості Т. Шевченка й тонке 

відчуття нею його поетичного слова свідчить інший цікавий епізод з її 

таллінських мандрів, докладно описаних у «Книзі споминів». Після урочистої 

частини на вечорі читалися вірші Шевченка в перекладі естонською мовою. 

Викладач Таллінського університету, який супроводжував київську гостю, 

запропонував їй «…вгадати за перекладом оригінал. І я вгадала – за 

неповторною живою інтонацією – «Минають дні…». М. Коцюбинська 

справедливо стверджує, що якраз ота велика сила Шевченкового слова, ота 

«жива» його інтонація потужно впливала на слухачів і «ламала» усталені етнічні 

канони: «Незважаючи на відому балтійську стриманість, і моє слово, і концерт 



сприймали дуже тепло, а після всього до мене за кулісами підійшов літній 

естонець, узяв мою руку у свої і задумливо сказав: «Тепер я знаю, як  українці 

люблять свого поета» [4, с. 40]. 

Той факт, що і в Баку, і в Талліні публіка так тепло й сердечно сприймала 

Шевченкове слово, неабияка заслуга й М. Коцюбинської, адже для неї 

геніальний український Поет, перш за все, був найвищим мірилом Правди, 

Добра і Справедливості. У «Книзі споминів» авторка розповідає про «пам’ятну 

розмову» із відомим радянським шевченкознавцем Є. Кирилюком напередодні  

виключення її з лав комуністичної партії. На вимогу М. Шамоти М. Коцюбинську 

перевели з відділу теорії літератури у відділ шевченкознавства, аби вона «не 

плямувала його ідеологічної чистоти». Є. Кирилюк, завідувач відділу 

шевченкознавства, був людиною доброю, однак «полохливою», знав 

Михайлину ще з дитинства, щиро переживав і хотів уберегти її від «гріха»: 

«Завівши мене в якийсь куток, де нас не могли підслухати, він розповів, як під 

час чергової кампанії боротьби з українським буржуазним націоналізмом він 

каявся на всіх можливих рівнях, аж доки десь угорі не розібралися й не 

відкинули звинувачень» [4, с. 51-52]. Зрозуміло, що таку тактику поведінки 

М. Коцюбинська категорично не сприймала, та й, зрештою, в чому вона мала 

каятись! Для неї абсолютно було неприйнятим те, що Є. Кирилюк, навіть маючи 

на меті такі «благородні» наміри щодо її подальшої долі, упродовж життя 

вивчав творчість Т. Шевченка, а в «житті поводився так не по-шевченківськи», 

так і не збагнувши головної й визначальної лінії життя Поета – 

непримиренність із неправдою, зі злом, з малістю людського духу. 

М. Коцюбинська була глибоко переконана в тому, що якби Шевченко жив у той 

час, то він би однозначно був не з Є. Кирилюком на вченій раді, а «із 

Світличним у камері», і вона б носила у тюрму і Шевченкові, і Світличному 

передачі […] На цьому розмова урвалася» [4, с. 52]. Власне, цей епізод спогадів 

М. Коцюбинської глибоко розкриває найвищий вияв «етичного ідеалізму», 

«другим полюсом якого неодмінно виступає обов’язок», коли йшлося про 

поняття офірності, що було притаманне М. Коцюбинській, Є. Сверстюкові й 

загалом усім шістдесятникам. 

Листи, щоденники, спогади, художні твори й картини, наукові 

шевченкознавчі розвідки шістдесятників проливають світло на таїну, так би 

мовити, їх «першого причастя» словом Т. Шевченка. Отож, якщо вести мову 

про екзистенційний вибір шістдесятників між своїм і чужим, що агресивно 

насаджувалося в часи радянської тоталітарної системи (на жаль, цей процес 

триває й досі), то для Ірини Жиленко, Михайлини Коцюбинської та їх друзів у 



цьому виборі надзвичайно важливу роль відіграла саме творчість Тараса 

Шевченка, страдницьке, але водночас величне життя їхнього «побратима по 

боротьбі». 
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МУЛЬТИКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ  

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  

В КОНТЕКСТІ ГУМАНІСТИЧНИХ ІДЕЙ Т. ШЕВЧЕНКА 

 

У контексті методологічних засад сучасної освіти мультикультурний 

підхід розглядається як один із конструктивних з-поміж інших, що дозволяють 

розширити науково-педагогічне знання про формуючий вплив на особистість. 

Означена тенденція відчутно актуалізується в реаліях сьогодення, коли 

фундаментальним пріоритетом освітньої сфери дедалі помітніше стає 

підготовка людини до життєдіяльності у відкритому суспільстві. Це й 

закономірно, адже одним із найбільш актуальних завдань сучасного 

українського соціуму на шляху державотворення є забезпечення умов для 

виходу з духовно-моральної кризи, що охопила всі сфери суспільного життя, і 

виховання людини, здатної жити й працювати в демократичному суспільстві та 

ефективно співпрацювати з представниками інших рас і країн світу [6, с. 12]. І 

саме мультикультуралізм є найбільш адекватною та конструктивною 

відповіддю на виклики глобалізаційних процесів у сучасному світі, оскільки, за 

словами Л. Горбунової, ця концепція передбачає «мирне співіснування різних 

культур в одній країні, пропонує визнати рівність усіх культур та їхнє однакове 

право на життя. Навіть більше того, послідовний мультикультуралізм пропонує 

інтеграцію (об’єднання) культур без асиміляції (злиття)» [4]. 

Ідеологія й політика мультикультуралізму у смисловому вимірі суголосна 

з Шевченковим постулатом «І чужому научайтесь, / Й свого не цурайтесь» [11, 

с. 291], задекларованим поетом у відомому посланні «І мертвим і живим…» 

Як відомо, в сучасному філософському дискурсі мультикультурний 



підхід постає як шлях до формування так званої «планетарної свідомості» 

особистості, чинник полілогу образів культур. Про це свідчать праці таких 

відомих дослідників, як О. Грицанов, В. Малахів, В. Пазенок, В. Філатов та ін. 

Вперше ідею «планетарного мислення» висловив В. Вернадський. Так, 

характеризуючи нову фазу розвитку людства як «ноосферу», вчений 

стверджував, наскільки важливим є усвідомлення, мислення, дії людства в 

«новому аспекті» не лише окремої особистості, сім’ї або роду, держави або 

союзів, але й у планетарному аспекті [3, с. 189]. Ця ідея значною мірою 

вплинула на формування уявлення про загальнолюдський характер сучасної 

цивілізації та «необхідність синтезу наук і культур». 

Нинішній стан дослідження проблематики мультикультурного підходу 

характеризується відсутністю єдиної загальновизнаної науковцями думки щодо 

змістового наповнення ключового поняття – «мультикультурність». Ще й досі, 

наприклад, у професійній педагогіці воно використовується як синонім 

полікультурності й, за А. Парнел-Арнольдом, як «включеність особистості у 

процес взаємодії культур без нівелювання культурних відмінностей кожної 

культури» [6]. Окремі автори послуговуються ще й терміном «крос-

культурність» (з англійської «перетин культур»), який вперше згадується ще в 

ХІХ столітті. Сьогодні ж крос-культурність осмислюється як важлива 

методологічно-вартісна передумова розвитку гуманітарних наук у відкритому 

полікультурному суспільстві. 

Зміни в суспільній свідомості вимагають нових акцентів і в 

педагогічному процесі. Світова практика накопичила вже чималий досвід 

реалізації мультикультурних проектів у сфері освіти. В тезаурусі ж української 

педагогіки поки відсутня стійка категорія «мультикультурний підхід», відтак не 

може бути мови й про єдність чи однозначність позицій учених щодо її 

розуміння і тлумачення [2]. Вітчизняні науковці, за спостереженнями 

О. Сухомлинської, ще «мало обізнані з теоріями й технологіями, моделями, що 

мають поширення в різних країнах світу. Сьогодні, як ніколи, нам не вистачає 

потрібної інформації, знань для осмислення, вироблення нових підходів» [10, 

с. 12]. Йдеться передусім про важливість виховання в підростаючого покоління 

здатності «вживатись у культуру», де важлива роль у вихованні «людини 

культури» належить мові. Ось чому актуалізується як новий аспект у 

професійній підготовці майбутнього вчителя-гуманітарія посилення ваги його 

впливу на становлення полікультурної особистості, практичної реалізації 

Шевченкового імперативу щодо органічного поєднання імпульсів «свого» й 

«чужого» на гуманістичних засадах. Свого часу автор першої спеціальної 

розвідки під назвою «Гуманізм Шевченка» (1915 р.) М. Сумцов писав, що 

твори поета «повнісенькі гуманним почуттям та ласкою до усіх народів» [9, 

с. 26]. Мова йде про використання сучасним учителем Шевченкової настанови 

толерантного ставлення до того чи того народу в процесі вивчення, шанування 

їх звичаїв, засвоєння культурних надбань, тобто про включення особистості під 

час навчання в «процес взаємодії культур» на гуманістичних засадах. 

Головним чином сказане стосується особистісно-професійної підготовки 

вчителя іноземних мов, специфіка роботи якого передбачає творчу реалізацію 



принципу синтезу культур. Іноземна мова є доволі важливим засобом 

міжкультурного спілкування, передумовою можливості особистості входити в 

загальнолюдський мультикультурний простір, відчувати себе в ньому цілком 

повноправним членом. Р. Булгаков у зв’язку з цим надає великого значення 

мультикультурній компетентності майбутнього вчителя іноземної мови, 

трактуючи її як «інтегративне новоутворення його особистості як професіонала 

в сфері налагодження позитивної взаємодії із представниками різних культур, 

для якого характерна наявність системи мультикультурних знань, а також 

відповідних якостей: толерантність, емпатія, безконфліктність, мотивація до 

позитивного співробітництва із представниками різних культур, 

національностей, рас, вірувань, соціальних груп, позитивне емоційно-ціннісне 

ставлення до особливостей інших культур і їх представників» [2]. 

Достеменна суть освіти в руслі мультикультурного підходу базується на 

засадничому принципі, який можна афористично сформулювати як «коріннями 

– в етнос, віттям – у світову культуру», що перегукується із вищезазначеною 

Шевченковою настановою. Вчені стверджують, що полікультурна освіта є 

мультиетнічною (Дж. Бенкс), мультикультурною освітою (Р. Лісієр). Варто 

зауважити, що «на відміну від мультикультурної, полікультурна освіта 

переходить до нелінійного віддзеркалення цілісного і багатовимірного світу у 

вигляді ієрархічно організованого конструкта нової якості» [5, с. 22]. Звісно, 

така дослідницька позиція не дає вичерпного уявлення про змістове наповнення 

поняття «мультикультурний підхід», особливо враховуючи існування ще й 

поняття «мультикультуралістичний підхід», як і «мультикультуралізм», 

«транскультуралізм», «інтеркультуралізм» [1, с. 5]. 

Не ставлячи за мету окреслити всі дискусійні аспекти наукового статусу 

вищеокреслених понять, усе ж закцентуємо увагу на принциповій важливості 

принаймні двох моментів: по-перше, володіння фахівцем (зокрема, вчителем 

іноземних мов) термінологічною лексикою, по-друге, обізнаність із 

конструктивними ідеями видатних постатей педагогів-класиків. Їх творче 

засвоєння, а відтак реалізація сприятиме розв’язанню надзвичайно складних 

проблем для України як полінаціональної держави, насущних колізій 

українського суспільства, котре за своєю природою є поліетнічним, а за 

соціальними очікуваннями – євроінтеграційним. Мова йде про інтеграцію 

студентської молоді в національну й водночас європейську культуру, що 

сприятиме безконфліктній ідентифікації кожного в сучасному 

багатокультурному глобалізованому світі. В мультикультурному суспільстві, як 

стверджує компетентний фахівець із питань мультикультурної освіти 

Дж. Бенкс, індивіди будуть вільні діяти згідно з нормами й цінностями своєї 

етнічної групи так довго, доки вони не зіткнуться з переважаючими 

національними ідеалізованими цінностями, такими, як справедливість, рівність, 

людська гідність [12]. У цьому сенсі постать Т. Шевченка для освітньо-

виховної діяльності педагога є взірцевою, оскільки поетові було «властиве 

глибоке почуття людської гідності, органічний протест проти рабства – і 

суспільного, зовнішнього, і духовного, внутрішнього» [7, с. 55]. 

Якщо ж у заявленому ракурсі, тобто з огляду на педагогічну потужність 



культурного підходу щодо сучасної освіти й виховання учнів загальноосвітніх 

шкіл, проаналізувати доробок Т. Шевченка, то можна окреслити низку 

конструктивних ідей, що дозволяють осягнути глибинний сенс новопосталої 

формули національної освіти: «Від людини освіченої – до людини культури». 

Великий гуманіст Шевченко через образне слово («Все розберіть… та спитайте 

/ Тойді себе: що ми?.. / Чиї сини? яких батьків? / Ким? за що закуті?..» [11, 

с. 289]) впливає на усвідомлення сучасниками тієї істини, що без засвоєння, 

збереження та розвитку культури не може існувати жоден людський соціум; 

через утвердження антропоцентричного принципу сприйняти й зрозуміти 

«іншого» («…жити, серцем жити / І людей любити» [11, с. 303]), з одного боку, 

закладає підвалини світорозуміння як гармонізації цінностей людства через 

культуру, з другого – сприяє розвитку гуманітарних наук у полікультурному 

світі як неодмінної умови його існування. У філософсько-естетичній системі 

Т. Шевченка виразно постає фундаментальна для мультикультуралізму 

гуманістична концепція, що бере за основу прийняття соціальної 

справедливості, альтернативного стилю життя і забезпечення доступності 

пізнання всіх культур [13]. 

Отже, сьогодні, коли актуалізується здатність педагогів забезпечувати 

професійний супровід культурної ідентифікації учнівської молоді в 

полікультурному середовищі, посилюється соціально-педагогічний інтерес до 

спадщини великого поета-гуманіста Тараса Шевченка, зокрема, до його ідей 

толерантності й поваги до інших етнокультурних спільнот. Ці ідеї, поза 

сумнівом, сприяють практичній реалізації мультикультурного підходу до 

професійної підготовки вчителя в умовах інтеграційних суспільних процесів 

глобалізаційного соціуму, яким стає сьогоднішня Україна на шляху до 

євроінтеграції. 
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А. Н. Кискин 

 

БУНИН И ШЕВЧЕНКО 

 

Творческое наследие Тараса Шевченко интересовало переводчиков 

многих национальных литератур. Но самое большое внимание переводу 

произведений великого Кобзаря уделила русская литература. Первые русские 

переводы появились еще при жизни Шевченко. Этот факт справедливо отмечен 

в полном собрании сочинений украинского поэта, изданном в Чикаго в 1963 

году. 

Такое внимание к творчеству Тараса Шевченко обусловлено не только 

территориальной, но и культурной близостью Украины и России. Следует 

также учитывать и семнадцать лет проживания украинского поэта в Санкт-

Петербурге. 

Украинская тема не была чем-то чужеродным в творчестве И. А. Бунина. 

Тесные контакты русского писателя с Украиной, систематическое изучение ее 

культуры начались в 1892 году, когда Иван Алексеевич приехал в Полтаву к 

своему брату Юлию. Здесь он проживет до 1897 года. Бунин служит в земской 

управе статистиком, библиотекарем, участвует в открытии книжного магазина, 

знакомится с местной прогрессивной интеллигенцией. На организованных 

присяжным поверенным Н. Дмитриевым вечерах памяти Т. Г. Шевченко Иван 

Алексеевич принимает участие в обсуждении творчества Кобзаря, знакомится с 

работами писателей украинского возрождения. Распространение книг по 

библиотекам Украины способствовали знакомству Ивана Алексеевича со 

столичной и провинциальной жизнью страны. Он несколько раз путешествовал 

по Днепру на пароходе и поезде, посетил много крупных городов (Киев, 

Кременчуг, Миргород, Одесса, Херсон, Чигирин, Черкассы, Хорол, Лубны), 

восхищался сельскими ярмарками [7]. 

Светлые воспоминания украинской юности будут сопровождать Бунина 

на протяжении всей его творческой жизни. Следы украинской культуры 

встречаются во многих произведениях автора. Украинская тематика в 

творческом наследии русского писателя достаточно глубоко изучена в научных 

работах В. Базилевского [1; 2]. 
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Особое место в жизни и творчестве Бунина занимает имя Тараса 

Шевченко. И дело здесь не только в том, что он считал Кобзаря гениальным 

поэтом, о чем не раз упоминает в своих художественных произведениях и 

письмах. Зная о том, какую роль в судьбе украинского поэта сыграл 

В. А. Жуковский, будучи в родственных связях с последним, Бунин ощущал 

практически генетическую связь с Шевченко.  

Уже в первый год пребывания в Полтаве, находясь под влиянием дружбы с 

популяризатором произведений Кобзаря И. Белоусовым, в «Орловском вестнике» 

он опубликовал статью «Памяти Т. Г. Шевченко». Тесное сотрудничество с 

украинским ученым выливается в хлопотах по изданию поэмы «Гайдамаки», 

переведенной на русский язык Белоусовым в 1897 году. В 1900 году Бунин сам 

берется за перевод произведений Шевченко. В этом году в «Журнале для всех» 

выходит бунинский перевод «Заповіту» («Завещания»). Так как полный текст 

произведения великого Кобзаря был запрещен, Бунин переводит только первые 

две строфы. Там же напечатан перевод восьми строчек из стихотворения 

Шевченко «Закувала зозуленька». Образец этого перевода занял достойное место 

в полном собрании сочинений Кобзаря (Чикаго, 1963), в 12 томе которого 

собраны «Переклади Шевченка чужими мовами». Текст Бунина стоит рядом с 

переводами Твардовского, Суркова, Исаковского, Есенина, Пастернака и многих 

других выдающихся русских поэтов [8]. 

В сопроводительной статье к русским переводам читаем: «У виборі 

перекладів Шевченка в нашому виданні репрезентовані своїми перекладними 

працями найвидатніші з російських перекладачі давніші й сучасні» [8, с. 275]. 

Итак, авторские версии Бунина можем по праву считать жемчужинами 

шевченковского текста. Для подтверждения сказанного приведем переведенное 

Буниным стихотворение Т. Шевченко «Закувала зозуленька»: 

Во зеленой темной роще 

Кукушка кукует; 

Одинокой сиротою 

Девица тоскует 

А веселые младые 

Годы золотые 

Уплывают, как на волнах 

Цветики степные [8, с. 308]. 

Аутентичный текст Шевченко по объему значительно больше и 

завершается характерным для сиротской темы украинского поэта 

драматическим финалом: 

…сиротою 

Отак і загину, 

Дівуючи в самотині 

Де-небудь під тином [9, с. 112]. 

Однако даже первые восемь строк перевода свидетельствуют о попытке 

Бунина передать общую атмосферу первотекста, его устнопоэтическую основу. 

При этом наблюдаем светлые тональности, явное наслоение русского 

фольклора, в частности, использование в «новом» тексте его атрибутики 



(«девица», «цветики»), что никоим образом не преуменьшает художественной 

ценности перевода. 

Позже во многих своих новеллах и рассказах, посвященных украинской 

тематике, не раз будет упоминаться имя нашего великого соотечественника, 

звучать строки из его стихов. В принесшей Бунину всероссийскую славу 

повести «Деревня», один из персонажей упоминает Шевченко среди имен 

русских писателей и поэтов (Пушкин, Лермонтов, Достоевский и др.), 

пострадавших от царского режима. В своем самом крупном произведении, 

романе «Жизнь Арсеньева», герой, читая строки Шевченко, называет его 

гениальным поэтом [3]. 

Таким образом, можно заключить, что имя великого украинского поэта 

Тараса Шевченко, его творческое наследие оказали огромное влияние на 

формирование бунинского стиля, который именно в Полтаве твердо решил 

стать беллетристом. Во многих образах украинских крестьян и крестьянок, 

казаков, украинских пейзажей чувствуется стиль великого Кобзаря. «Читая 

бунинские строки об украинском (природе, людях, истории, общественных 

проблемах), невольно хочется провести содержательные, тематические, 

стилевые параллели с произведениями Шевченко» [6, с. 136]. 
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Г. Д. Клочек 

 

КАСТИНГ МАРІЇ ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ 

(ДО ПИТАННЯ ПРО ХУДОЖНЮ ЕНЕРГІЮ ПОЕЗІЇ 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА) 

 

Одного літнього дня 1882 року Микола Садовський зустрів на 

Єлисаветградському залізничному вокзалі Марію Хлистову, дружину 

полковника, командира Свеаборзької фортеці, що у Фінляндії. Знав її ще із 
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часів своєї офіцерської служби в Бендерах, що в Бессарабії. Доводилося брати з 

нею участь в аматорських виставах, а то й просто співати дуетом українські 

пісні на різних вечорах та прийомах. Тоді всі зачаровувалися цією красивою 

парою – молодим, артистично обдарованим офіцером-красенем та юною 

дружиною тоді ще капітана Хлистова, наділеною здатністю якогось магічного 

артистичного впливу на всіх, хто бачив її на тих аматорських виставах. 

Про свою давню знайому Микола Садовський згадав, коли почув від 

Марка Кропивницького про його намір створити українську професійну трупу. 

Той скаржився, що не вистачає виконавців жіночих ролей. Микола Садовський 

пропонує запросити свою давню знайому. Надсилає телеграми до Свеаборга з 

проханням приїхати. Марія відпрошується у чоловіка, нагадуючи йому, що він, 

одружуючись із нею, закоханою в театр 18-річною донькою поміщика 

Асадовського із села Заньки, обіцяв повне сприяння у задоволенні її прагнень 

виходити на сцену.  

Зустрівши свою давню знайому, Микола зразу ж відвозить її на бричці до 

будинку Марка Кропивницького. Не давши Марії навіть відпочити з дороги, з 

метою переконатися в акторських здібностях цієї панянки, Марко Лукич 

влаштовує їй своєрідний кастинг. Попросив пройтися з уявним коромислом 

(мала ж грати Наталку Полтавку), зімітувати роботу за прялкою, зіграти на 

фортепіано… З усіма цими завданнями майбутня акторка справляється добре. 

Але у неї, перевтомленої далекою дорогою, поступово наростало роздратування 

– мовляв, скільки ж можна… Навіть не дали відпочити, привести себе в 

порядок. Та все ж вона, тамуючи роздратування, терпляче виконує усі 

забаганки Марка Лукича – демонструє своє уміння носити воду у відрах на 

коромислі, працювати за прялкою, грати на фортепіано… 

Історія з кастингом, який влаштував Марко Кропивницький майбутній 

артистці, реальна – вона взята з мемуарної літератури. Драматург Іван Рябокляч 

відтворив її у своїй п’єсі «Марія Заньковецька», вистава за якою була 

поставлена Львівським драматичним театром імені Марії Заньковецької. 

Спектакль став знаменитим – за 22 роки його виставляли більше 600 разів. Той, 

хто побував на ньому, може пригадати цей епізод. Але навряд чи хтось 

запам’ятав один момент у грі Лариси Кадирової, яка виконувала роль Марії 

Заньковецької. Йдеться усього-на-всього про один із акторських прийомів, з 

допомогою яких артистка створювала психологічний образ своєї знаменитої 

героїні. 

Пригляньмося уважніше до цього прийому. Марко Кропивницький був 

невгамовним у своєму прагненні перевірити акторські здібності цієї панянки. 

Він не звертав уваги на її роздратування. Видно, що у Марії вривався терпець. І 

коли Марко Лукич дає їй наступне завдання («Ось, прочитайте, будь ласка, ще 

цей вірш», – говорить він, розкриваючи томик Тараса Шевченка), то Марія 

Заньковецька (Лариса Кадирова) починає читати з роздратованою інтонацією:  

Минають дні, минають ночі, 
Минає літо. Шелестить 
Пожовкле листя…  

Але тут – увага! – Лариса Кадирова вдається до прийому, який накладає 



суттєвий штрих на творений нею образ Марії Заньковецької. Після перших 

роздратовано і через те у швидкому темпі прочитаних слів, вона раптом 

змінила тональність і всі наступні рядки почала декламувати з такою 

виразністю, з якою це може робити лише геніально обдарована артистка: 

… гаснуть очі,  
Заснули думи, серце спить,  
І все заснуло, і не знаю,  
Чи вже живу, чи доживаю,  
Чи так по світу волочусь,  
Бо вже не плачу й не сміюсь…  

Акторка зіграла раптове зачарування своєї героїні шевченковою поезією. 

Таким чином продемонструвала надзвичайну чутливість до справжньої поезії – 

лише торкнувшись шевченкового слова, пройнялася його енергетичністю. 

Чи не найголовнішим виміром мистецького таланту є його здатність 

відчувати красу. В цьому випадку Марія Заньковецька (Лариса Кадирова) 

вмент, з першого дотику, з якоюсь вродженою чутливістю відчула магічну 

красу Шевченкового слова – і пройнялася нею…  

Через 30 років Марія Заньковецька знову декламуватиме поезію Тараса 

Шевченка. Станеться це у березні 1912 року в Петербурзі. Ось як ця подія буде 

описана у щотижневому журналі «Огоньок» (1912, від 17-30 березня): 

«Малоросійський вечір» зібрав українську громаду у Спорт-Палаці. У 

просторому приміщенні важко було пересуватися. Парубки й дівчата в 

барвистому українському вбранні чергувалися із студентськими тужурками та 

скромними кофтинами курсисток. Найпривабливішим номером вечора була 

участь відомої малоросійської артистки пані Заньковецької. Коли Заньковецька 

сказала, що не в змозі більше виходити на виклики, її посадили в крісло й 

винесли на естраду на руках. На артистку посипався дощ квітів, публіка 

кинулася до естради; всі підвелися, овації злилися в один суцільний гул...». 

Наводимо ці факти як приклад ідеального сприймання художньої енергії 

поезії Шевченка і, водночас, її ідеального трансформування іншим. Причому, 

це трансформування є інтерпретуючим. Воно ідеальне, а значить, і точне. 

Ми, літературознавці теж є трансформаторами / інтерпретаторами. 

Трансформуємо іншим, інтерпретуємо для інших. Але робимо це по-своєму, бо 

нам не треба заряджати своїх читачів енергією Шевченкового слова, як це 

робила, скажімо, Марія Заньковецька. У нас інше завдання, а саме – пояснити 

своєму читачеві і смисли, й красу поезії Шевченка, маючи при цьому надію, що 

наші зусилля допоможуть йому самостійно відкривати для себе глибину 

Шевченкових смислів і таким способом заряджатися художньою енергією його 

поетичного слова. Розкриваючи секрети художньої логічності текстів 

Шевченка, ми наближаємо читача до нашого національного генія. І це потрібна 

робота, бо, як відзначав Євген Маланюк, «між генієм і сучасністю завше 

колізія. Геній дає всього себе, але сучасність бере від нього те, що вона 

з д у ж а є  взяти. Це стосується як окремих людей, так і поколінь, як 

суспільства, так і певної доби, її прагнень, її духу». 



Не будемо зараз торкатися питання, наскільки сучасне покоління здатне 

осягнути всю глибину Шевченкових смислів і пройнятися красою його слова – 

це окрема проблема, до речі, дуже складна й фактично не поставлена й, 

відповідно, не вивчена.  

У перших рядках поезії «Минають дні, минають ночі…» зорова 

образність ледь відчутна у тому, що вислів «шелестить пожовкле листя» 

посилає у свідомість сильний враженнєвий імпульс осені, який телеологічно 

згармонізований з іншими смисловими сенсами, котрі сугерують враження 

проминання життя: «Минають дні, минають ночі / Минає літо» «…гаснуть очі, 

/ Заснули думи, серце спить, / І все заснуло…». Більш уважніше вдивляння у ці 

рядки дозволить буквально зачаруватися тонко вибудованою внутрішньою 

смисловою конструкцією. «Минають дні, минають ночі…» – чи ж можна 

точніше передати плин життя? А далі – «Минає літо…». Тут слово «минає», 

якщо зупинитися над ним з метою вслухатися та вдуматися в нього, збудити 

свою уяву для кращого розуміння його «внутрішньої форми», буквально 

заворожує. «Минає» – проходить повз тебе повільно, віддаляється 

безповоротно в минуле. «Минає літо» – проминає найактивніша фаза життя; 

йде до осені, вона, ця осінь життя, вже настала – про це із сумним емоційним 

сплеском висловлено уже згадуваною образною живописно-слуховою 

картиною «шелестить пожовкле листя».  

А далі – витончений поетичний прийом – досконала своєю органічністю 

аудіовізуальність – «шелестить пожовкле листя». Японці, неперевершені у 

прагненні зрозуміти та пояснити суть поетичного, назвали цей «осінній» 

настрій безповоротного проминання життя терміном «вабі» – саме цей настрій, 

позначений легким сумом, вони вважали найбільш поетичним. 

Зображення проминання життя з якоюсь невимушеною природністю 

переходить у вираження внутрішніх відчуттів. І це вираження відбувається, 

сказати б, на психофізіологічному рівні: «…гаснуть очі, / Заснули думи, серце 

спить». Зупинимося на хвильку, пригляньмось уважніше до внутрішньої 

організації цього тексту. Чи можна ще точніше і глибше в емоційно-

смисловому (тобто художньому) плані передати поступове згасання життєвої 

енергії? Тут все знакове, все позначене усно-народним архетипним висловом. І 

особливо важливо зрозуміти якусь надзвичайну концентрацію на вираження 

сенсу згасання життя: знак «гаснуть очі» – втрата внутрішньої життєвої 

енергії; знак «заснули думи» – згасання думки, розуму; знак «серце спить» – 

втрата емоційності. І всі ці викристалізовані вислови, добуті геніальним чуттям 

поета з усно-мовних глибин, набувають синергетичного взаємопосилення – 

таким чином на рівні мікротексту генерується художня енергія. А далі ця 

«психофізіологічна» характеристика самопочуття ліричного героя набирає ледь 

відчутного змістового наповнення, яке в подальшому увиразниться. Йдеться 

про поступове формулювання художньо-філософського питання про сенс 

життя – чи не найголовнішого екзистенційного питання, яке постає перед 

кожним Homo Sapiens. Цей сенс поки що ледь відчутний, але він уже 

з’являється, починає сугестуватися таким вираженням психофізіологічного 

стану ліричного героя:  



…і не знаю,  
Чи я живу, чи доживаю,  
Чи так по світі волочусь,  
Бо вже не плачу й не сміюсь.  

Не буду зараз спрямовувати вічко «мікроскопа» на ці рядки, щоб 

продемонструвати читачеві їх абсолютну мистецьку викінченість. Але, маючи 

чималий досвід у використанні «мікроскопу» як засобу найуважнішого 

вдивляння у текст з метою виявити його «секрети» художності (тут головним 

орієнтиром є дослідницькі технології, застосовані Іваном Франком у його 

геніальному трактаті «Із секретів поетичної творчості»), добре знаю, що такий 

підхід «не все може» – тобто не здатний вичерпно пояснити «секрети» краси. 

Йдеться про неможливість цього методу здійснити те, що в принципі 

нездійсненне – навіть не зважаючи на його явні переваги над усіма існуючими 

способами інтерпретації краси художнього слова. 

Тому й виникає бажання звернутися до читача з проханням вчитатися у ці 

рядки. І бажано, щоб це вчитування відбувалося як сконцентроване 

видумування / вчування, тобто носило медитаційний характер. І нехай цей акт 

медитації триває подовше, допоки душа і тіло не пройметься ось тими 

смислами «чи так по світу волочусь», «чи я живу, чи доживаю», «бо вже не 

плачу й не сміюсь», які з дивовижною сконцентрованістю творять один смисл. І 

при цьому має відкритися абсолютна краса вислову, тобто краса форми 

вираження смислу. 

«Секрети» цієї абсолютної досконалості полягають у двох, на перший 

погляд, простих моментах. Перший з них: якщо уважно приглянутися до цих 

висловів, то не так і складно прийти до висновку, що їх первинна мистецька 

обробка, їх первинне шліфування відбувалося протягом віків у процесі усно-

мовного спілкування. Саме тому правомірно говорити про їх архетипність – хай 

навіть і ледь відчутну. Вона надає цим висловлюванням шарму талановитого 

мовлянина з народу, того мовлянина, який є творцем славетної національної 

пісні. Другий момент: Шевченко володів геніальним чуттям на ці уже 

відшліфовані протягом століть висловлювання. Більше того – вони були 

сутнісно органічні для нього як мовлянина. У цьому легко переконуєшся, коли, 

скажімо, знайомишся з україномовним епістолярієм поета – його листи 

буквально фонтанують прислів’ями, приказками, всякого роду промовками, 

створюючи враження, немовби він хизується своїм володінням цими скарбами 

рідної мови. 

Але якщо в епістолярії усі ці смислові згущення перебувають у своїй 

природній коштовній формі, то в поезії вони вже трансформовані у його 

поетичний світ геніальним чуттям поета. Немовби відбулася ще одна, тепер 

уже остаточна обробка. То був дотик чарівника, після якого коштовний камінь 

набуває діамантової вартості. Таким бачиться один із чинників «геніальної 

простоти» Шевченкового слова. Не все у цій творчій технології, у тому 

геніальному дотику дається до пізнання, бо творча лабораторія генія сповнена 

нерозгадуваних таємниць. 

Звернемо увагу ще й на абсолютну згармонізованість смислового 



наповнення цих рядків з ритмомелодійністю їх звучання.  

Ритмомелодика Шевченка, ця складова його поетики, у першу чергу 

притягувала до себе увагу дослідників. Саме на цьому напрямі з’явилося 

чимало глибоких досліджень, які з повним правом можна вважати класичними 

для шевченкознавства (Філарет Колесса). Показово, що такі відомі 

літературознавці, як Д. Чижевський та М. Зеров, характеризуючи творчість 

Шевченка, якщо і торкалися проблем його поетики, то розглядали її переважно 

в ритмомелодійному аспекті. І пояснюється це, думається, відсутністю 

методологій, які дозволили б проникати і пояснювати більш сутнісне, тобто 

власне образну, і, в першу чергу, образно-зорову потужність Шевченкового 

слова. 

Та все ж ритмомелодика в поезії «Минають дні, минають ночі…» 

відзначається особливою виразністю – у певному розумінні вона і справді є 

домінуючим компонентом виражальної поетики твору. Особливо це відчутно 

при виразному переході від уповільнено-медитативно згасаючої 

ритмомелодики першої, експозиційної частини поезії до наступної – емоційно-

пристрасної, якоїсь навіть вибухової:  

Доле, де ти! Доле, де ти!  
Нема ніякої!  
Коли доброї жаль, Боже,  
То дай злої! злої!  
Не дай спати ходячому,  
Серцем замирати  
І гнилою колодою  
По світу валятись.  

У цих рядках, якщо спробувати розглянути їх способом повільного 

прочитання («під мікроскопом»), багато що здатне зачарувати своєю вищою (!) 

довершеністю художнього вислову. Ось цей пристрасний риторичний запит 

«Доле, де ти! Доле, де ти!», на який тут же дається відповідь, у якій ніби 

буденно-прозаїчне слово «ніякої» раптово набуває глобального смислу, ось це 

благаюче, породжене крайнім відчаєм, звернення до Всевишнього з 

альтернативним проханням «Коли доброї жаль, Боже, / То дай злої! злої!»; ось 

ці немовбито й прості, але водночас такі змістовні своїми «внутрішніми 

формами» висловлювання «спати ходячому», «серцем замирати», ось це його 

знамените «І гнилою колодою / По світу валятись» – все це перебуває у такій 

органічній злютованості, що так і напрошується визначення монолітності 

тексту, інформаційна щільність якого при всій своїй смисловій прозорості є 

високою. Через це можна говорити про два рівні сприймання такого тексту – 

перший рівень (назвемо його звичайним) дозволяє цілком повноцінно, з 

достатньою повнотою сприймати текст, «заряджаючись» його смислами; 

другий рівень (назвемо його медитативним) потребує зосереджено-

уповільненого, власне медитативного сприймання, завдяки якому відбувається 

шляхом проникнення у смислові глибини тексту відкриття його краси та 

зачарування нею…  



Гармонійність, завершеність, точність, правдивість – усі ці категорії 

інтегрально пов’язані з категорією прекрасного. Безприкладна здатність 

Шевченка виявляти архетипні вислови, кожний з яких є інформаційно-

смисловим згущенням, і насичувати тими згущеннями свої поетичні тексти є, з 

одного боку, свідченнями його інтуїтивно-емоційного відчуття Краси (тут 

виходимо з аксіоми, що краса висловлювання визначається його смисловою 

щільністю), з іншого – вона демонструє його загострений національний 

інстинкт, глибинно закорінену національну сутність, котра виявляється у 

відчутті рідного слова. 

 

 

М. П. Кодак 

 

ШЕВЧЕНКОВА ОБРАЗНА ПАРА «ЧОЛОВІК / ЖІНКА»  

У СВІТЛІ ІСТОРИЧНОЇ ПОЕТИКИ 

 

Поява в сучасному літературознавстві досить інтенсивної струмини 

«феміністичних» студій може бути визнана за важливий симптом історичного 

поступу науки про художнє людинознавство. Симптом того, що в 

синкретичному об’єкті постійної мистецької уваги, яким є цілісна триєдність 

«природа – суспільство – людське мислення», його генетично перший складник 

– природа людини, нарешті здобувається на статус зауважуваного й 

осмислюваного як повноцінний, відносно автономний «інгредієнт» цього 

складного об’єкта. 

Можемо сказати: те, що не входило крізь двері, нині входить через вікно. 

Дотеперішні прояви уваги літературно-критичної думки до цього складника 

реалізувалися здебільшого у зв’язку з образом жінки, були, як правило, 

спорадичними, практично асистемними з погляду повноти охоплення цього 

складника і, так би мовити, асиметричними щодо його трактування, 

позначеного специфічною «тенденційністю», феміно-маскулінною колізією не 

тільки в об’єкті, а й у раціональних підходах до нього, частіше чисто 

«емансипаційних», тобто політичних, аніж пояснювально-дослідницьких. Хоч 

природний підклад при розгляді образу жінки й відчувався та принагідно й 

означувався, природа людини в цілісно-комплексному вигляді все ж таки не 

вирізнялась як предметно-об’єктна сфера наукової уваги літературознавства. 

Від згаданої асиметрії раціональну думку не порятувала навіть 

«канонізація» Сапфо на сакральну роль «десятої Музи» – факт, який швидше 

підтверджував цю асиметрію даниною «підкріплення» жіноцтва як «слабкої 

статі». Останнє уявлення стало стійкою парадигмою в раціональних підходах. І 

стійкість ця видається пояснюваною – тим, що парадигма «слабкої статі» сама 

по собі не самостійна: це тільки екстраполяція іншої парадигми – класово-

національної нерівноправності, до якої патріархальна традиція аглютинувала 

ще одну (генетично, вочевидь, ще давнішу, «первиннішу») нерівноправність – 

приниженість статі, як на лихо – закріплену релігійною формулою «да убоїться 

жена мужа свого», не кажучи вже про церковну ритуалістику та спектр 



міфологем. 

Шлейф асиметричної парадигми не зник і з новіших досліджень. І все ж 

нині, хоч здебільшого й імпліцитно, проглядає прагнення бодай «через вікно» 

ввести повномірну проблематику художнього осмислення природи людини. 

Найперше про таке прагнення свідчить визначення того факту, що уявлення 

про нерівноправність статей має ідеогенну, а не натурогенну природу, що воно 

є продуктом історичним, а отже, минулим і не остаточним. Дотеперішня історія 

з її маскулінними пріоритетами, похідними від мілітарно-силової моделі 

вирішення ключових проблем політики, насамперед проблеми виживання 

народів, гіпертрофувала це уявлення мало не до тотально імперативного, 

номотетичного значення. І тільки ідея мирного співіснування народів – за всієї 

її позірної віддаленості від нашої проблеми – виявляється спроможною істотно 

змінити акценти й модель картини світу, одмінивши значущість мілітарно-

силового фактора в глобальному мисленні та практиці, а відтак – і апофеоз 

«героя-мужика» в ідеології. 

З наявністю ідеологеми миру в сучасному геополітичному мисленні 

генетично пов’язана можливість переорієнтації менталітету з мислення 

катастрофами на мислення біоритмами, з політичних пріоритетів на наукові, з 

домінантного значення публічної (мобілізуючої і мобілізованої) людини на 

людину приватну, суверенну в своєму життєвотворенні та життєздійсненні. В 

такій переорієнтації залягає передумова одміни ідеологічної парадигми 

нерівноправності статей парадигмою натурогенною – їхньої природної 

взаємодоповнюваності, взаємонеобхідності. 

Сучасний світопорядок, либонь, вдруге після минулого порубіжжя 

століть характеризується відносним паритетом у співвідношенні двох 

визначальних форм суспільної свідомості – політики і науки, наявністю чинних 

альтернатив мислення і діяння. За таких умов зазвичай по-новому бачиться 

досвід буття і свідомості, уможливлюється стереоскопія раціонального 

осмислення загальних і соціальних проблем. 

Образна пара «чоловік / жінка» може бути раціонально збагненна як 

монада зі світомоделюючим сенсом. Мистецьке відображення світу людей 

здійсниме лише у формі репрезентативної парціації, за принципом pars pro toto 

(частина замість цілого). Такою мінімальною «частиною» від людності якраз і є 

означена монада, що репрезентує природну спарованість людини в її 

життєздійсненні. 

Будучи з погляду необхідної репрезентативності гносеологічним 

моноутвором, образний концепт «чоловік / жінка» – що самоочевидно – є 

внутрішньо структурованим і являє собою онтологічну діаду, двоскладову 

систему. Стихія розпізнання гетерогенності й відносної автономності статевих 

складників онтологічної діади причинилася й до гносеологічного їх 

розмежування як автономних об’єктів уваги. 

Розподіл праці, а особливо оборонно-мілітарних і побутово-родинних 

функцій, історично розрісся настільки, що в практиці складалися більш чи 

менш довготривалі утвори гомогенного типу – чоловічі й жіночі. Причому 

чоловічі колективи (мисливські, вояцькі тощо) вирізнялися вищою 



однорідністю. Жіноцтво – хранительки домашнього вогнища, весталки – було 

за необхідності ще й опікуном старих людей, у тім числі й чоловіків, та 

вихователем малечі, в тім числі й хлопчиків. Відтак у переважно «жіночому» 

секторі буття об’єктивно зберігалась гетерогенна структура. Чоловічий 

інгредієнт – а його в «жіночому» секторі могли репрезентувати не тільки 

немічні, а й відносно вітальні індивіди, скажімо, скалічені воїни – природно 

стимулював стосунки статей, гетерогенізував поведінку, ієрархізував 

відношення, психосемантично вивищуючись завдяки певному екзотизму, 

раритетності чоловіцтва при його тривалому відносному дефіциті. За умов 

високої психоемоційної імпульсивності, властивої людині давніших формацій, 

гетерогенна поведінка долала табуїстику моногамії стихією природних потягів 

та евфемією культурних сублімацій, у яких ця стихія перевиражалась публічно. 

У «чоловічому» секторі гетеризм легалізувався тільки спорадично – з 

реалізацією права переможця або ж через інститут гетер, витворений задля 

психоемоційного, а почасти й фізіологічного відпрудження гомогенної 

атмосфери, яка тут була визначальною, до того ж – ідеологізованою. 

Відтак навіть повернення соціуму до відносного балансу чоловіцтва й 

жіноцтва не могло супроводжуватися відновленням «статусу кво» в 

психосемантичному сенсі». Чоловік повертався до родинного вогнища з 

ореолом звитяжця, героя (хоч би й без перемоги), зі шлейфом психоідеологічної 

обробки, зі сподіванням всіляких компенсацій, сумарно – зі статусом 

«вищості». У системній парі «чоловік/жінка» чоловіча ланка внаслідок 

політогенних мобілізацій історично набула вищої мобільності, вищої 

публічності (політичної чи громадської значущості) його соціальних ролей, а в 

підсумку – вищої гомогенності. Онтологічним виразом «вищості» статусу 

чоловіка став майновий ценз, громадсько-політичним – влада. Ідеологічно 

статус чоловіка сакралізувався категорією героїки. Фольклор створив цьому 

статусу відповідний ореол – епіко-оспівувальний, величальний. 

Усі казкові багатирі, герої дум та історичних пісень репрезентують не 

стільки окремо індивіда, скільки збірне чоловіцтво. Онтологічною підставою 

для такого інтегративного ходу узагальнюючої образної думки є історично 

сформована вища суспільна г о м о г е н і з о в а н і с т ь  чоловіцтва. 

Літературний романтизм виростав із фольклорної традиції, цього 

«рудника нетронутого» (Л. Боровиковський) героїчних сюжетів. Симультанним 

чинником романтичного мислення була політогенна ідеологія, основний зміст 

якої виражав історично незрілі потреби національного життя, державотворчого 

вираження його етносоціокультуропсихологічної однорідності. На підставі 

гомогенності сходились суб’єкти свідомості – фольклорогенний герой і 

політогенний автор. Образ жінки в романтичному осмисленні також піддавався 

гомогенізації. Онтологічна повнота й багатоманітність соціально-рольових 

зв’язків жінки рішуче редукувалась, як і спектр її психосемантичних проявів: у 

романтизмі жінка – це дівчина, що чекає «козака», або, рідше, мати; та чи інша 

однаково перейняті чоловікоцентристськими зосередженнями, думкою про 

його долю (аж до припущень, що той, може, вже й знайшов свою долю з 

і н ш о ю ), тоді як чоловік зосереджений на своїй власній долі й долі с в о г о  



краю, на думці про с в і й  край і с в о ю  родину, що за всієї різнопредметності 

зосереджень є в основі своїй однорідним, істотно тотожним. 

У національних різновидах романтизму можна зауважити дві модуляції 

трактування героя=чоловіка, що відрізняються політогенними інтенціями 

народів (держав), які цей герой репрезентує. Так, «байронічний» герой 

англійської та російської літератур пройнятий культурною експансивністю, 

жадобою «подорожі», участі в житті інших народів, тягою до геоетнополітичної 

екзотики, загалом – виходом за межі питомого націокультурного локусу. Для 

романтичного героя української та польської літератур характерна інша 

тенденція – націоцентристське тяжіння в рідний етнокультуропростір, хоч, 

«може, там злая доля […] плаче» (Т. Шевченко). 

Домінування гомогенізуючої установки в романтичній свідомості 

проявляється аксіологічно рішучим пануванням «чоловічих» цінностей. 

Романтизм поетизує чоловіка в ролі не тільки героя=оборонця, а й розбійника, 

практично виводячи його з-під морального суду. В зоні романтичного 

екзотизму звичаєвий, етологічний (нравоописовий) інтерес превалює над 

етичним міркуваннями в мотивах стосунків статей (скажімо, «Кавказький 

бранець», «Цигани» О. Пушкіна). Чоловік, як правило, опиняється в ролі 

репрезентанта культурно «вищого» народу, чиє «право» не підлягає оцінці за 

критеріями моральності. Останні в романтизмі загалом витісняються 

критеріями патріотизму, героїзму, пасіонарності. Усі ці критерії романтичного 

образотворення похідні від домінування чоловіцтва в громадсько-політичному 

житті, від переважання публічних ролей у «джентльменському наборі» 

чоловіків, критерії політогенні, глибинно однорідні саме внаслідок цієї 

одноджерельності. 

Гомогенно-героїчною, мілітарно-кривавою, переважно «чоловічою», 

такою, що перебуває поза критеріями моральності, бачиться в романтичній 

свідомості ціла історія в обидва її кінці, в минуле й майбутнє, на всю 

трансспективу. «Не спинила весна крові, / Ні злості людської. / Тяжко глянуть; 

а згадаєм – / Так було і в Трої. / Так і буде» – ось формула романтичного 

розуміння історії, дана в «Гайдамаках» Т. Шевченка. 

У природній діаді «чоловік/жінка» романтизм віддав ідейно-поетичні, 

літературно-рольові пріоритети образові чоловічої статі. Образ жінки в поетиці 

романтизму зредукований не тільки в аспекті соціально-рольовому супроти 

об’єктивного спектру ролей, що їх виконувала дівчина-жінка в дійсності; він 

зредукований і психологічно – до жалоби, квиління, плачу, суму, чекання як 

основного психоемоційного наповнення духопроявів героїнь. За жіноцтвом 

романтизм закріпив психосоматичні прояви тілесного томління, тугу за 

коханим; при цьому романтичне мислення практично не збивається на 

гетерогенні установки: романтична жінка, своєю чергою, гомогенізована, 

ідейно однорідна, значимо відведена від думки про зраду чи тимчасову втіху; 

імператив вірності підтримується думками та лірично-інтимними співами, а в 

крайніх випадках – чарами, ворожбитством; тотально-незборимі ситуації 

вимиваються в ексцеси самогубства («Молодиця» Л. Боровиковського), 

божевілля («Причинна», «Сова» Т. Шевченка); задля ідеї вірності культивує 



романтизм і легендарно-умовні метаморфози («Тополя» Т. Шевченка). Та хоч 

спектр психоемоційних проявів жінки (дівчини) в романтизмі й звужений, їх 

вітальна сила експлікована значно багатше, а що головне – осмислена в єдності 

тіла й духу. В студії про баладу «Тополя» І. Франко зазначив, що «супроти 

погляду на природу й тіло, як на щось зле, прокляте й вороже духові, та на 

життя, як на конечне зло та кару, а на любов, як на тяжкий проступок проти 

святості духу, – супроти таких поглядів, що пробиваються ще й у баладах 

Бюргера та Міцкевича, Шевченко, як правдивий апостол нового, 

щиролюдського євангелія, кличе всім нам своє «memento vivere». 

У «чоловічому» секторі романтизму психосоматичні мотиви практично 

не актуалізуються до рівня, що відповідав би їх об’єктивній природній 

значимості. Акція, а не експлікація душевних проявів – ось типова модель 

романтичного відтворення цього аспекту в чоловічих образах. Козак у 

«Причинній» реагує на смерть коханої раптовим самогубством тут же, при тілі 

дівчини. Згадавши про Оксану, Ярема мчить на пошук коханої, а далі – на 

відчайдушний порятунок: «Вранці Ярему вінчали; / А ввечері мій Ярема (От 

хлопець звичайний!), / Щоб не сердить отамана, / Покинув Оксану: Ляхів кінча; 

з Залізняком /Весілля справляє / В Уманщині, на пожарах». Цей романтичний 

«перенос» на користь дієвої презентації героя чоловічої статі має в своєму 

підтексті постулат про душевну «черствість» чоловіцтва. Але у Шевченка-

романтика це не наголошено. 

Гомогенізуючим у «чоловічому» секторі є також мотив спорідненості по 

духу, спільній справі, а не по крові: «Придбав Максим собі сина / На всю 

Україну. / Хоч не рідний син Ярема, / А щира дитина». Тут, як і в сцені 

Гонтиної трагічної акції, абсолютно однозначно явлені ідеогенні пріоритети 

романтичного осмислення образу героя-чоловіка, їх аксіологічна вищість над 

натурогенними міркуваннями: «…не я вбиваю, А присяга!». 

Гомогенізуюча установка авторської свідомості романтика реалізується за 

пріоритетами політогенних ідеологем сакральності: клятви, вищості «справи» 

над коханням (Яремі під час пошуку Оксани на Лисянському «бенкеті» сам 

«батько», себто Гонта, на прохання зачекати з підпалом відповідає: «Добре, 

добре!.. Залізняче, / Гукни, щоб палили. / Преподобиться з ляхами … А ти, 

сизокрилий, / Найдеш іншу»), над самим життям.  

Романтизм послідовно розгортає поетичну систему т о т а л ь н и х  

опозицій: у парі «війна-мир» історично вирішальним чинником визнається 

перший, у парі «ідея-природа» – так само. Послідовність романтиків сягає й 

пари «чоловік-жінка»: перший складник тут виявляє свою філогенетичну 

корелятивну зрощеність з «війною», «ідеєю», другий – з «миром», «природою». 

Атрибути «війни» та «ідеї» – «свячений», «присяга» – виводять героя-чоловіка 

з-під влади морального закону настільки, що правомірним виявляється 

переступ і природного закону. Причому навіть у зоні найінтимніших зв’язків 

(закохана пара, батько і діти). На ідеологічній підставі – католицькій 

підконфесійності – мати дітей Гонти здобуває з його вуст кваліфікацію «суки» і 

прокляття, а сини «собачат» і смерть. Вістря тотальної опозиції-форми 

вираження ідеологеми в романтичній поетиці коле не тільки мораль, а й саму 



природу; в парі «Ярема-Оксана» воно впритул наближається до вищого 

психофізіологічного прояву природи-кохання, до того ж – незреалізованого (на 

відміну від легендарної історії Гонти). 

 

 

Т. І. Конончук 

 

ШЕВЧЕНКІАНА В РАДІОПУБЛІЦИСТИЦІ ЮРІЯ ЛАВРІНЕНКА 

 

Юрій Лавріненко (1905-1987) – відомий літературознавець, культуролог і 

публіцист, знаний в Україні насамперед за антологією української літератури 

1917-1933 рр. «Ростріляне відродження». Менш відома сторінка його діяльності 

– праця на радіо «Свобода» в Нью-Йорку наприкінці 50-х – у 60-ті роки. 

Лавріненко створив два радіопроекти «Історичний світ» та «Літературний світ», 

із якими щотижня виходив у ефір під псевдо Юрій Гайдар. Разом з ним в ефірі 

працював колишній актор театру «Березіль» Йосип Гірняк, який читав цитати з 

художніх текстів. Редактором радіопрограм часто був письменник Василь 

Барка – найбільше відомий в Україні як автор роману «Жовтий князь» про 

голодомор 1932-1933 рр. 

У радіопроекті «Літературний світ» ішлося про постаті та явища 

української та світової культури. Образ Тараса Шевченка посідав у ньому 

провідне місце. Це були спеціальні програми або ж звертання до імені поета в 

контексті інших тем, як-от, наприклад, у радіопередачі «Як ставлять питання 

рідної і міжнародної мови та літератури у вільному світі і в кремлівській 

імперії» (радіопередача 23 квітня 1962 р.). У ній, зокрема, автор наголошує, що 

«сучасне життя світу дуже різко поставило проблему мови рідно-національної і 

мови міжнародної». [Тут і далі цитування з радіопроекту ведуться за 

матеріалами Ю. Лавріненка «Літературний світ» з архівів УВАН у США]1. Він 

підкреслює думку про те, що, на відміну від самої практики життя, політики 

зовсім інакше підходять до мовного питання, бо «зацікавлені в збереженні і 

розширенні своїх імперій і своїх політичних впливів у світі». Актуальними 

думки Ю. Лавріненка залишаються і сьогодні, зокрема про те, що «ріст 

культури означає не стирання національних мов і відмінностей, а вивчення тих 

мов і відмінностей. Додати собі знання іншої мови – означає додати до своєї 

індивідуальності ще одну багату індивідуальність. Заміна ж усіх мов якоюсь 

однією – це процес жахливого збіднення людства та окремих націй». Автор 

говорить про те, що англійська мова справді стала міжнародною, а 

«комуністична олігархія Кремля просту справу вивчення чужих мов, зокрема 

російської, поставила в свою нову програму як стирання неросійських мов». 

Лавріненко каже, що «природне поширення англійської мови у світі як 

міжнародної не означає стирання рідних мов. Ніхто й не думає називати чи 

нав’язувати комусь англійську мову як «другу рідну мову». Наголошує на тому, 

                                                           
1  Книгою матеріали надруковано в Україні 2013 р.: Лавріненко Ю. Літературний світ: Передачі на радіо 

«Свобода» з 12. ХІ. 1959 по 01. ІІІ. 1966 / Передмова, підгот. тексту та примітки В. О. Шевчука – К.: Твім інтер, 

2013. – 784 с.: 24 с. іл. 



що в різних регіонах, де «англійська мова була здавна і літературна і 

розмовна», вона «набирає відмінних місцевих ознак». Політику нав’язування 

другої рідної мови заперечує судженням про те, що «рідна мова, як і рідна мати, 

може бути тільки одна». Свою думку Лавріненко посилює авторитетом 

Шевченка, стверджуючи, що «може бути друга матір, але її український народ 

вже тисячу років називає просто мачухою. Це порівняння ми взяли у Тараса 

Шевченка: «не цурайтесь того слова, що матір співала [...] Бо хто матір забуває, 

того Бог карає». Завершуючи радіопередачу, він знову звертається до 

Шевченка. Опонуючи імперській тезі про те, що «славянские ручьи сольются в 

русском море», Шевченко відповів «що море те не «русское», а спільне для всіх 

слов’ян, які мусять стати «рідними братами, процвітаючи кожний на своєму 

ґрунті, своєю власною і неповторною квіткою». 

Активне звернення до постаті Шевченка спостерігаємо у період 

пошанування 100-річчя від дня смерті поета й підготовки до відзначення 150-

річчя від дня його народження. Так, узагальнюючою темою стала радіопередача 

«Чотири визначні здобутки еміграції на честь Шевченкового століття», що 

прозвучала 9 квітня 1962 року. Такими визначними здобутками української 

еміграції називаються: 1. Симфонічна кантата Антона Рудницького «Посланіє» 

на слова Т. Шевченка; 2. «Театр Шевченкового слова», який створили учні-

актори Леся Курбаса – Йосип Гірняк та Олімпія Добровольська; 

3. Шевченківський збірник, видрукуваний Українською Вільною Академією 

Наук у Нью-Йорку (УВАН) англійською мовою; 4. Шевченківський рух 

українства в Канаді й США, що призвів до спорудження пам’ятника Тарасові 

Шевченку у Вінніпезі (1961) та згодом мав завершитись у Вашингтоні, що й 

сталося 1964 року. (Як відомо, 2004 року в США широко відзначалося 40-річчя 

відкриття цього пам’ятника). 

Розкриваючи кожен здобуток української еміграції на честь Кобзаря, 

Лавріненко, зокрема, говорив так: «Восьмого квітня український Нью-Йорк – 

культурна столиця нашої еміграції – закінчив відзначення Шевченкового 

століття ще одним вкладом у культуру України» – концертом ансамблю під 

керівництвом композитора й диригента Антона Рудницького. «Центральним 

пунктом програми був новий музичний твір»; «вперше в історії нашої культури 

зазвучало Шевченкове «Посланіє» як великий просторий вокально-

симфонічний твір». Лавріненко наводить думки фахівців-музикантів, що це 

«може, найбільш ефектний із усіх дотеперішніх музичних творів на слова 

Шевченка». Кантата з чотирьох частин поєднала в собі «монументальність із 

ліризмом». 

«Театр Шевченкового слова» Лавріненко називає «чи не найбільшим 

культурним вкладом Шевченкового року», першу програму якого Йосип Гірняк 

дав саме «на століття смерти поета». В основу театру було взято поеми 

«Кавказ» та «Сон» у виконанні Гірняка та «Відьма» у виконанні Олімпії 

Добровольської. «Літературний сценарій об’єднав цю програму під мотто 

«Поет свободи, любови і краси». 

6 березня 1963 року Лавріненко вийшов в ефір з окремою радіопередачею 

про шевченківський збірник, назвавши програму «Новий шевченкознавчий 



вклад у світову славістику». Йшлося про англомовний «науковий збірник праць 

про Шевченка», що його підготувала УВАН, а видрукувало голландське 

видавництво Мутона. Автор повідомляє, що збірник містить 9 розвідок: 

«Шевченко в Кирило-Методієвському Братстві» Володимира Міяковського, 

«Підґрунтя Шевченкового погляду на життя» Миколи Шлемкевича, «Естетична 

доктрина Шевченка» Віктора Петрова, «Тисяча вісімсот шістдесятий рік у 

творчості Шевченка» Юрія Шевельова, «Творчий процес у Шевченка» Павла 

Зайцева, «Проблеми оцінки Шевченка як мистця-маляра» Дем’яна 

Горняткевича, «Шевченко і театр» Валеріяна Ревуцького, «Шевченко і його 

КОБЗАР в духовній і політичній історії століття» Юрія Лавріненка та 

«Шевченко в радянській літературній критиці» Петра Одарченка. Як бачимо із 

передмови до видання, вказує Лавріненко, збірник передбачав «подати різні 

аспекти життя і творчости Шевченка, як їх видно з відстані одної сотні літ, а 

саме: джерела його світогляду, особливості його поезії й малярства, його 

інтерес до театру і його вплив на наступні покоління». 

Цінною для нас є думка автора радіопрограми про об’єднавчий аспект 

статей: «У збірнику з’являється один образ поета і мистця – образ людини, що в 

першій половині дев’ятнадцятого століття передчувала стилі нашого століття, 

експресіонізм і сюрреалізм [...] Якщо такий центральний образ Шевченка виник 

із цього збірника, то тільки тому, що автори були вільні від диктату і 

керувались лише фактами життя і творчости Шевченка, а при тому були 

озброєні досвідом соціальних і мистецьких революцій, що сталися протягом 

сотні літ з часу смерти Шевченка». Автор коротко подає домінантні думки 

кожної з розвідок, як-от, наприклад, щодо праці Віктора Петрова, який «ставить 

питання про сюрреалізм як суттєву характеристику поезії і як естетичну 

доктрину Шевченка». Лавріненко показує, як Петров розгортає свою тезу про 

сюрреалізм поезії Шевченка, цитує наведені дослідником рядки: 

Чого мені тяжко, чого мені нудно, 

Чого серце плаче, ридає, кричить, 

Мов дитя голодне? Серце моє трудне, 

Чого ти бажаєш, що тебе болить? 

Чи пити, чи їсти, чи спатоньки хочеш?.. 

Своїми спостереженнями за висновками праці Петрова Лавріненко 

наголошує на тому, що стаття дослідника про сюрреалізм у Шевченковій поезії 

«виявляє в Шевченкові предтечу і творця модернізму». 

Збірник склали праці, написані в різні роки, зокрема, праця Петрова – 

1948 р., з нових на час видання збірника – праця Юрія Шевельова, який пише 

про останній період творчості поета, 1860-й рік і який, на думку дослідника, 

«великою мірою був поверненням Шевченка до самого себе, переборенням і 

відкиненням сторонніх впливів [...] Він переборов комплекс російського 

революційного радикалізму і [...] вийшов із цього конфлікту збагаченим, дикція 

його поезії – змужнілою й зрівноваженою». У висновку радіопрограми Юрій 

Гайдар каже про те, що англомовний збірник є новим словом шевченкіани, 

зокрема на противагу заідеологізованому радянському шевченкознавству: праці 

в збірнику «розбивають створену компартією міфологію про те, нібито 



Шевченко був складовою частиною російського революційного руху. 

Володимир Міяковський, знаний ще в Україні зі своїх історичних праць про 19-

те століття, показав, що ідеологія Шевченка і Кирило-Методієвського братства 

були явищем українським, яке виросло в умовах загальноевропейських, а не під 

якимсь спеціяльним впливом старшого опікуна. Зрештою, в кінці англомовного 

шевченкознавчого збірника є праця Петра Одарченка, спеціяльно присвячена 

викриттю комуністичних фальсифікацій Шевченка». 

Як засвідчує названа вище радіопередача, в збірнику праць про Шевченка 

була й праця самого автора радіопроекту. Однак вона в радіопередачі не 

розглядалася. Проте в радіопрограмі від 19 лютого 1964 року Лавріненко 

пропонує своє бачення творчості Кобзаря під назвою «Любов – головне 

джерело Шевченкового генія», присвячує цю програму «на стоп’ятдесяту 

річницю Тараса Шевченка». Простежує стан вивченості поняття любові у 

філософському, християнському розумінні, наводить висновки психологів, 

антропологів про те, що нині «серед дорослих багато душевних захворювань, 

причину яких знаходять у бракові любови. Де зникає любов, там появляються 

рухи, що витворюють релігію ненависти у формі теорій клясової боротьби, 

національної, расової чи релігійної нетерпимости. Так, наша доба після 

страшних катастроф і після величезних успіхів науки й техніки та економіки 

відкрила першорядне значення любови і занепад її серед людей. Але пояснити 

її ще не може».  

Гайдар наголошує: психологи вважають, що «найліпшими знавцями 

любови і досі остаються не вчені, а поети. Особливо поети такого масштабу, як 

Шекспір, як Ґете». Далі автор на основі аналізу текстів Шевченка – поезій, 

повістей, щоденників, листів – робить висновок, що «Шевченко належить до 

найбільших поетів любови. Коли ж брати поняття любові в його первісно-

християнському розумінні, як воно вийшло з уст самого Христа, то Шевченко в 

моїй уяві виростає як один з найбільших поетів християнської цивілізації». 

Лавріненко підкреслює думку про те, що у «творах і висловлюваннях Шевченка 

засвітилась із незвичайною силою любов у всіх її головних проявах. Ми бачимо 

в нього симпатію і пошану до життя і живих істот взагалі. Ми бачимо в нього 

загальну прихильність і любов до людей. Але також і любов як дружбу 

Шевченко переживав і ставив так високо, як ніхто з його приятелів і 

сучасників. Ще інший вид любові – кохання – Шевченко увів у свою поезію 

рядом безсмертних образів. І рідко хто умів так тонко і чисто відмежувати 

кохання від голої фізіології. Та, може, найсильніше звучить у Шевченка ще 

один вид любови – любови до ближнього, християнської, чи, як ще каже сам 

Шевченко, добротворної любови. Нетрудно помітити, що Шевченкова любов 

до України являла собою ніби суму всіх інших видів його Любови». 

Лавріненко, як це може дозволити час радіопрограми, щодо своїх 

спостережень наводить аргументи з текстів Шевченка. Наприклад, «в 

автобіографічній повісті «Художник» Шевченко прямо говорить про те, що 

секрет таланту і генія є в здібності любити». Залучені цитати з повісті є 

своєрідними автобіографічними самохарактеристиками. І логічним є висновок 

Лавріненка, що в цій повісті «Шевченко аналізує властиво себе самого. Ми 



бачимо, що любов він вважає тим животворним огнем в душі людини, який 

надає людині ознак творчого генія, який наближає людину до Бога. Свою 

божественну природу людина, на думку Шевченка, може зберегти тільки в 

любові і чистоті. І тому, хоч за любов людину цькують, запирають у 

божевільню, а то й вішають, – пише Шевченко, – вона одна є найвище добро. 

Як сказав один філософ, єдине місце поза небом, де ви можете бути цілком 

забезпечені від небезпек любови, є пекло». 

Публіцистичне Лавріненкове слово спрямоване переконати слухача й на 

емоційному рівні, як-от, заключні рядки програми: «Як поет любови Шевченко 

підноситься сьогодні над розбурханим океаном людської злости і серед темної 

ночі – мов незгасний маяк, мов та комета генія любови, про яку він писав у 

повісті «Художник». 

Багатий на звертання до шевченківської теми був Лавріненків 

радіопроект 1964 року. Так, уже 30 січня прозвучала спеціальна тема «Образ 

гетьмана Івана Мазепи у творах Тараса Шевченка». Автор радіопрограми 

акцентує увагу на державотворчій позиції гетьмана, що була його найбільшою 

«провиною» в царській Росії і на те, що у ставленні до Мазепи на офіційному 

рівні в радянські часи нічого не змінилося. Лавріненко апелює до літературної 

критики, яка в примітках радянських видань продовжує називати гетьмана 

зрадником українського народу: «У яке б із нинішніх радянських видань творів 

Тараса Шевченка ви не заглянули, скрізь знайдете примітку [...] про гетьмана 

Івана Мазепу як «зрадника українського народу». Навіть у пристойно виданому 

кишеньковому «Кобзарі» із статтею Максима Рильського у примітці до поезії 

Шевченка «Іржавець» написано: «Гордієнко, Кость – запорозький кошовий. 

Разом із Мазепою зрадив Україну і Росію». Називає книжку «Світогляд 

Шевченка», де її автор Іван Назаренко «аж три сторінки зужив, щоб доказати, 

ніби й Шевченко вважав Мазепу зрадником». Для переконливості наводить 

таку цитату: «В деяких своїх творах Шевченко позитивно відзивається про 

гетьмана Мазепу [...] Коли ж Шевченко познайомився з історичними 

документами [...] він різко змінив свою оцінку Мазепи і відізвався про нього як 

про зрадника українського народу, як про анафему, проклятого українським 

народом». Окресливши лаконічно історичну ситуацію козацької доби, 

зорієнтувавши радіослухачів на ролі в ній кошового Гордієнка, фастівського 

полковника Палія, прилуцького полковника Ігната Галагана, Лавріненко 

наводить розлогі уривки з «Іржавця», щоб показати безпідставність висновків 

Назаренка, їхню тенденційність, підведення до потрібного для ідеології 

висновку, що є фактично, як пише Лавріненко, «фальшуванням образу поета». 

Позитивні оцінки Мазепи в Шевченкових текстах Назаренко трактує як такі, що 

витікають із «недостатнього знання вірогідних історичних документів». 

Опонентами Назаренка Лавріненко називає усіх «істориків, що досліджували 

Шевченкові історичні погляди і знання, – Куліш, Антонович, Дорошенко». І 

вони «сходяться на тому, що серед світових поетів Шевченко належав до 

найкращих знавців історії свого народу. Що Шевченко знав усі відомі в його 

час друковані й недруковані першоджерела, а також народні перекази з історії 

України; що поет випередив на століття розвиток історичної науки України. 



Поет знав гетьманів, які були «раби, підніжки, грязь Москви, варшавське 

сміття». Але він знав і гетьманів Дорошенка, Мазепу, Полуботка, кошового 

Гордієнка – як «поборників свободи», «орлів славних» неупокореного народу». 

Напередодні Шевченкового 150-річчя, а саме 5 березня 1964 року, 

прозвучала на радіо «Свобода» із Нью-Йорка радіопрограма під назвою 

«Шевченкові заповіти». Тема, вочевидь, була обрана як відгук на те, що писала 

радянська преса, «стараючись переконати світ, нібито заповіти Шевченка в 

Радянському Союзі і в Україні цілком виконано. Нібито всі народи під владою 

КПРС живуть «у сім’ї вольній, новій». Лавріненко пише, що думку про 

виконання Шевченкових заповітів «пробував навіяти також відомий лист 

тридцяти чотирьох письменників і культурних діячів Радянської України до 

української громади в Америці і до Комітету для спорудження пам’ятника 

Шевченкові у Вашінґтоні». Тому логічним є підхід Лавріненка до обраної теми: 

насамперед з’ясувати, в чому ж полягали Шевченкові заповіти? З цього він і 

розпочинає радіопрограму: «Мені здається, що найбільший Шевченків заповіт 

– це заповіт високо цінити людину і той рідний ґрунт, на якому вона росте – 

сім’ю, громаду, націю. Без них неможливе здорове людство. Тому Шевченко 

вважав вселюдською катастрофою поневолення і принижування людини і нації. 

Позбавлена рідного ґрунту і клімату, змеханізована, прибита нещастями, 

людина почуває себе так, наче вона з нічого вийшла і в ніщо повертається. Це 

людина без минулого і без майбутнього. Для неї мало що значать предки і 

нащадки. На матеріалі такого типу механізованої людини виростають 

стародавні імперії рабів, пізніші абсолютистичні імперії кріпаків і сучасні 

імперії колгоспників. Зокрема із тотальних війн і революцій нашого часу із 

катастроф 20-го віку родилося екзстенціялістичне світовідчування людини, 

закинутої напризволяще у світову безвість. З другого боку, з погибельних 

катастроф людини 20-го віку родились антилюдські плани насильного злиття 

націй і мов у резервуарі одної панівної нації чи раси. На цьому лиховісному тлі 

нашої доби встають спасенним маяком Шевченкові заповіти». 

На основі Шевченкових текстів Лавріненко говорить про те, що поет 

«заповів цінити людину як живу творчу ланку вічності», що «в уяві Шевченка 

жива людина акумулює в собі спадщину й енерґію своїх предків». Головним 

заповітом Шевченка Лавірненко справедливо називає «Посланіє». Цитуючи 

текст «Посланія», він робить висновок про те, що «поет вказує на грядущу 

погибель. Як її уникнути? [...] Відповідь проста: не бігти за колісницею чужої 

системи й імперії, а будувати власну хату-державу з власною правдою, силою і 

волею», бо «В своїй хаті – своя правда, І сила і воля!». 

Багатоаспектне прочитання «Посланія» приводить Лавріненка до 

висновку, що «Шевченків заповіт незалежности стосується не тільки держави, а 

й політичної системи, ідеології та культури в цілому». Із «сумних картин 

денаціоналізації українських провідних верхів виростає ще один Шевченків 

заповіт: вивчати пильно історію власного народу», бо «із пильного вивчення 

власної історії виросте національне самопізнання, політична свідомість причин 

рабства та хотіння визволитись». 

У підсумках радіопрограми автор звертає увагу на сучасний стан: «Так 



говорив Шевченко до українських верхів, до мертвих предків і до живих своїх 

сучасників. І ці самі слова звертав він до ненароджених ще в його час – до 

майбутніх панів українських. Хто вони тепер, сучасні українські пани? Це 

партійні керівники радянського життя в Україні і не в Україні сущі. Чи чують 

вони, що це на них, сучасних верхах України, зупинився вогненний погляд 

Шевченка, що це до них гукає голос безсмертного «Кобзаря», його 

«дружнього» «Посланія»?». 

Дві червневі радіопрограми 1964 року були присвячені відкриттю 

пам’ятника Шевченкові у Вашингтоні. Програму 15 червня Лавріненко називає 

«Перед відкриттям пам’ятника Шевченкові у Вашингтоні». Це своєрідний 

анонс про події, які мали відбутися у день відкриття пам’ятника, 27 червня, та 

коротка інформація про історію спорудження пам’ятника. Автор програми 

повідомляє, що пам’ятник «на одній із площ Вашінґтона поставлений ще 

третього червня», що «фотографії його вигляду на площі помістили як 

англомовні газети, так і українські. Це велика тритонна постать заввишки до 

чотирьох метрів (14 футів) – Шевченко у молодому віці, робить крок наперед, 

відкриваючи лівою рукою борт сюртука на грудях».  

Лавріненко інформує, що «поки пам’ятник стоїть під закриттям, 

Американська Україна готується до відкриття і переживає вже його, як 

переживають наперед великі свята Різдва або Великодня», що передсвятковий 

«настрій висловив англомовний тижневик українсько-американської молоді 

«Юкрейнієн Віклі» у числі за 13 червня»: «Через два тижні від сьогодні ми 

будем маршувати вздовж Пенсильванської авеню і 23-ої вулиці у Вашінґтоні – 

десятки й десятки тисяч нас, українців з усіх місць Сполучених Штатів, з 

Канади, з Південної Америки, Европи. Мужчини і женщини усіх станів, хлопці 

й дівчата в уніформах «Пласту», Союзу української молоді, Об’єднання 

демократичної української молоді, діти в національних українських костюмах». 

Автор програми називає причетних до спорудження пам’ятника, 

«головного промотора усієї акції, народженого в Америці професора Лева 

Добрянського. Це від нього прийшли перші вістки, – наголошується в 

радіопередачі, – про утворення Почесного комітету пам’ятника Шевченкові у 

Вашінґтоні». У Почесному комітеті багато представників з найвищих ешелонів 

американського суспільства: «Почесним головою того комітету став колишній 

президент Сполучених Штатів Гаррі Труман, серед сотні членів цього комітету 

є видатні члени Конгресу і діячі, як колишній віце-президент Сполучених 

Штатів Ричард Діксон, голова міста Нью-Йорк Роберт Вагнер». 

Повідомляється програма урочистостей: «В суботу 27 червня від 

одинадцятої години ранку і до другої пополудні відбудеться святочний похід до 

пам’ятника Шевченкові і відкриття його. Американський гімн, молитви, 

відслонення пам’ятника Шевченкові під спів «Заповіту», святочне слово, і на 

закінчення – український гімн. Далі – дефіляда тисячних мас перед 

пам’ятником. А з п’ятої вечора почнуться святочні концерти і банкети, для яких 

знято найбільші і найкращі залі столиці, що вміщають багато тисяч людей. 

Капела бандуристів, Об’єднані українські хори Америки на чолі з нью-

йоркською «Думкою» і філадельфійським «Кобзарем», театр Слова під 



керівництвом Добровольської виконає Шевченкову поему «Неофіти», гратиме 

столичний симфонічний оркестр Вашінґтона». 

Розпочата акція по спорудженню і відкриттю пам’ятника українською 

еміграцією була підтримана молоддю, що народилася вже на американському 

континенті: «Найбільшу участь у цих урочистостях, мабуть, візьме 

американсько-українська молодь. Крім того, що молодь становить головний 

континґент згаданих виконавчих ансамблів, вона влаштовує в день відкриття 

пам’ятника у Вашінґтоні Фестиваль і Товариську зустріч української молоді». 

У радіопрограмі повідомляється про публікації в пресі «різних 

Шевченківських і шевченкознавчих матеріялів», про видання англійською 

мовою спеціальної пам’ятної книги, де «поруч із повним текстом закону про 

встановлення пам’ятника Шевченкові у столиці Сполучених Штатів» поміщені 

«вибрані переклади його поезій на англійську мову, його біографія, 

висловлювання про Шевченка визначних у світі людей, як також списки 

комітетів і жертводавців для спорудження пам’ятника».  

У загальному піднесеному настрої радіопрограми ностальгійно постає 

лаконічна інформація про те, що «в умовах підготовки до відкриття пам’ятника 

Шевченкові у Вашінґтоні загострилась увага американських українців до подій 

на Батьківщині», про те, наприклад, що «гнітюче вражіння зробила вістка, що в 

Києві згоріла найцінніша для українознавства частина бібліотеки Академії 

наук. Згоріло те, що властиво досі було під забороною для найширшого 

вжитку». 

Завершує програму думка про нерозривний духовний зв’язок 

закордонних українців із великою Україною: «Американські українці вірять, 

що духом своїм Україна і її народ будуть присутні на святі відкриття 

пам’ятника Шевченкові...».  

27 червня 1964 року прозвучала програма «Два пам’ятники Шевченкові і 

третій – нерукотворний». Автор радіопроекту продовжує осмислювати 

поетичну спадщину і громадянську позицію Кобзаря. А дійсність дає йому для 

цього нові факти. З них і розпочинає свою мову радіожурналіст: «Цьогорічний 

червень став місяцем відкриття пам’ятників Шевченкові у двох столицях – у 

Москві і Вашінґтоні […] Ми є свідками події, якої досі не знала історія 

літератури, ані історія взагалі. В червні місяці 1964-го року в двох головних 

політичних центрах світу – в Москві і Вашінґтоні – відкрито пам’ятники 

українському поетові Тарасові Шевченку». На перший погляд, відбулася 

демократична акція і в Москві, але Лавріненко уточнює: «І цього ж року 

Хрущов, який відкрив пам’ятник Шевченкові, змусив замовкнути 

найталановитіших поетів сучасного молодого покоління. Далі здійснюється 

нова програма партії про злиття поневолених націй і їх мов в одній панівній 

нації і мові. Тож, читаючи описи пишних церемоній перед гарним пам’ятником 

Шевченкові в Москві, мимоволі згадуєш Шевченкові слова з поеми «Кавказ»: 

За кого ж ти розіп’явся, 

Христе, сине Божий?..». 

Лавріненко аналізує промову Хрущова на відкритті пам’ятника 

Шевченкові у Москві, що «пройшла під гаслом: Шевченко, мовляв, «наш». Цим 



словом «наш» Хрущов назвав також усі народи Радянського Союзу, 

перетворивши їх із множини в однину: «наш народ». Відкіля походить оте 

«наш»? Шевченко у вірші про Богдана Зіновія Хмельницького, що склав 

договір про союз із царем Олексієм, пише: 

Отаке-то Зіновію, 

Олексіїв друже! 

Ти все оддав приятелям, 

А їм і байдуже...». 

У промові Хрущова звучить думка про те, що виконано Шевченкові 

заповіти. Це «слова, – говорить Лавріненко, – яким дуже й дуже хотілося б 

вірити. Аби ж у них була правда! «Здійснились, – каже Микита Сергійович, – 

мрії великого українського Кобзаря […] Радянський Союз став сім’єю новою, 

вольною!» […] Почуваючи, як страшенно далекі ці його слова від правди, 

Хрущов тут же заявив, що для поневолених народів «соціяльне, політичне 

визволення вище за національні інтереси у вузькому розумінні». Лавріненко 

каже, що саме в цих словах «виявилась уся безодня різниці між поняттям 

свободи й права в Шевченка і в Хрущова. В тому й полягає одна з прикмет 

геніяльности Шевченка, що він умів ясно бачити всі речі як окремо, так і в 

їхньому тісному зв’язку. Він ясно бачив, що ніякого соціяльного й політичного 

визволення не може бути без визволення національного. Яку свободу й 

добробут можуть мати люди нації, що є в цілості поневолена і визискувана?!». 

Аргументи автор програми знаходить у самого Шевченка: «1857 року 

Шевченко вертався із заслання. Саме тоді, після смерти царя Миколи першого 

настала своєрідна відлига. Вона була така ж непевна і зрадлива, як і 

післясталінська відлига. Під вражінням тієї зрадливої атмосфери фальшивих 

обіцянок і дарунків волі в умовах неслабнучого абсолютизму Шевченко 

написав твір під назвою «Юродивий». Цитуючи поему, Лавріненко звертає 

увагу на слова: «Коли ми діждемося Вашінґтона з новим і праведним законом? 

А діждемось-таки колись!». 

Орієнтуючи свою радіопрограму на якнайширше коло слухачів і 

насамперед на українців, її автор вважає за необхідне пояснити, хто ж такий був 

Вашінґтон? Наводить факт, що не лише пояснює персоналію, а й відтворює 

політичний контекст радянської доби: «У виданні «Кобзаря» 1931 року Андрій 

Річицький, тодішній директор Інституту Тараса Шевченка, написав у примітці: 

«Вашінґтон – перший президент США. До 1773 року Північна Америка 

належала до Англії». Через три роки цю згадку про Вашінґтона у зв’язку з 

Шевченком кваліфікували як злочин, і Річицького, приписавши йому й інші 

подібні речі, розстріляли. Вашінґтон був командувач революційної армії, що 

розбила і прогнала колоніяльні війська Англії. Підпис Вашінґтона стоїть 

першим на Конституції Сполучених Штатів, яка є й досі в силі. З подвигами 

Вашінґтона зв’язаний і другий важливий основний закон – Декларація 

Незалежности 1776 року. 

Американська революція, її провідник Джордж Вашінґтон, її закони – 

Декларація Незалежности і Конституція – були дуже популярні у Франції, а в 

часи Шевченка – також у Польщі й Україні. «Праведними законами» 



Вашінґтона захоплювались українські декабристи, а також і кирило-

методіївські братчики, до яких належав Шевченко.  

Отже, «Шевченко добре знав, – підсумовує Лавріненко, – що він хоче 

сказати словами про святий і праведний закон Вашінґтона. Декларація 

Незалежности проголошувала природне і святе право кожної нації на 

незалежність, на національну свободу». 

У контексті сказаного постає своєрідним нагадуванням для українства 

світу і пам’ятник Шевченкові у Вашингтоні, і слова поета, які були обрані для 

напису на пам’ятникові англійською і українською мовами: «Неситий не виоре 

на дні моря поле. Не скує душі живої»; «Борітеся – поборете»; «Коли ми 

діждемося Вашінґтона з новим і праведним законом? А діждемось-таки 

колись!». 

Коментуючи слова поета, Лавріненко звертає увагу на «закон, що творить 

владу для охорони права людини […] Закон – як протиставлення беззаконню 

диктатур […] Про такий Шевченків закон і право, – наголошує автор 

радіопрограми, – ніхто й словом не сказав на відкритті пам’ятника Шевченкові 

в Москві. І саме тому американські українці поставили пам’ятник Шевченкові у 

Вашінґтоні». 

І все-таки, вітаючи спорудження обох пам’ятників Шевченкові – і в 

Москві і в Вашінґтоні – Лавріненко говорить, що «найбільш величний, 

нерукотворний пам’ятник поетові, який поєднав революційне свободолюбство з 

розумінням права і закону, і з неперевершеною пошаною та любов’ю до 

людини й нації – цей пам’ятник стоїть у живих серцях і душах українського 

народу та всіх тих у світі, хто сам, без посередників припадає до джерел 

Кобзаря». 

Прикметна інформація в Шевченківському словнику (К., 1977) щодо 

відкриття пам’ятників на американському континенті: «Галаслива 

антирадянська кампанія, яку підняли у зв’язку з відкриттям пам’ятників у 

Вашінгтоні й Вінніпегу укр. бурж. націоналісти, була мерзенною спробою 

використати світле ім’я поета в своїх негідних політичних цілях. Широка 

прогресивна громадськість, відкидаючи ці ганебні антирадянські провокації, 

сприймає спорудження пам’ятників великому Кобзареві як вияв шани і 

глибокої поваги до геніального поета України з боку народів світу, на чиїй 

землі ці пам’ятники встановлювалися, як інтернаціональне визнання його 

внеску в світову культуру». Відкриття пам’ятників і справді засвідчило 

пошанування Шевченка у світі. Але пам’ятаймо, що ініціатива щодо їх 

спорудження, кошти, скульптори, архітектори, які реалізували ідею, – усе це 

була справа української еміграції. 

Тема Тараса Шевченка в радіопроекті Юрія Лавріненка-Гайдара 

«Літературний світ», як і весь спектр питань, що порушував автор у своїх 

радіопрограмах, засвідчує його щире прагнення зорієнтувати насамперед 

українського слухача на адекватне сприйняття українських явищ культури, на 

розуміння місця й ролі українського чинника у світовому контексті, демонструє 

нерозривний зв’язок української еміграції з великою Україною у справі 

збагачення духовної скарбниці Вітчизни.  
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ФРАНЦУЗЬКЕ ПРОЧИТАННЯ «ЗАПОВІТУ» ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: 

ДИСКУРС РЕЦЕПЦІЇ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 

 

Сьогодні, в епоху активізації міжкультурних контактів і глобалізаційних 

суспільних процесів, роль художнього перекладу в лінгвістичній та 

міжкультурній комунікації набуває особливої актуальності. «Цей прогноз треба 

вважати безпомильним, бо сучасний світ, національно строкатий, культурно 

розмаїтий і різномовний, уникає уніфікованості і цікавиться унікальністю», – 

стверджує український літературознавець В. Будний [1, с. 110]. Культурний 

прогрес органічно пов’язаний із перекладом, адже культура, постійно 

переформульовуючи власні попередні значення, розвивається через «переклади 

свого канонічного минулого» (Джорж Стейнер). «Європа народилася з 

перекладу і через переклад. Так чи інакше, історія перекладу та історія Європи 

невіддільні» [14].  

Особливою мірою сказане стосується тих митців, котрі є носіями 

соціального й культурного коду нації, взірцями, так би мовити, «позитивної» 

національної ідентифікації. Саме таким поетом, безсумнівно, є Тарас Шевченко. 

Його творчість належить до культурологічних феноменів, зацікавленість якими 

неуклінно росте відповідно до еволюції цивілізації та ускладнення міжкультурних 

діалогів. І. Дзюба та М. Жулинський з цього приводу зазначають, що «Шевченко 

як явище велике й вічне – невичерпний і нескінченний. Волею історії він 

ототожнений з Україною і разом з буттям рідної держави продовжується нею, 

вбираючи в себе нові дні й новий досвід народу, відгукуючись на нові болі та 

думи, стаючи до нових скрижалей долі» [2]. 

Тексти геніального митця, попри неспростовні художні якості, благодатні 

й для всебічного та ґрунтовного вивчення буття української нації, дослідження 

якої останнім часом отримує в Європі новий ракурс: зацікавленість дослідників 

викликають не стільки етнографічні подробиці, нові факти та інтерпретації 

відомих історичних подій, скільки моральні цінності, духовні принципи й 

мотиви життя українського народу, вершини національної української думки. І 

це цілком закономірно, адже «у процесі міжнаціонального діалогу відбувається 

реструктуризація та розвиток культурних кодів, які шукають і знаходять 

відповідні внутрішні резерви для взаємного розпізнавання і рецепції» [1, с. 87]. 

Шевченкознавчому аспекту у франкомовному світі присвячено значну 

увагу науковців. Творчість українського митця вивчали такі французькі 

славісти: Еміль Дюран, Адольф д’Авріль, Анатоль Леруа-Больє, Луї Леже, 

Поль-Жан Буає, Арно Коппен-Альбанелі, Рауль Лабрі, Роже Тіссеран, Рене 

Мартель та ін. Сьогодні у Франції достеменно відомо, що Т. Шевченко посідає 

унікальне місце в історії культури України, відтак є одним із найяскравіших 

символів української нації та її культури, виразник менталітету. Франкомовна 

«Вікіпедія» характеризує творчу особистість геніального поета в такий спосіб: 



«Емблематична постать в історії України, яка знаменує національне 

пробудження країни в дев’ятнадцятому столітті. Його життя і його творчість 

зробили його істинною іконою культури України та української діаспори 

дев’ятнадцятого та двадцятого століть» [12]. 

Всесвітню історію розглядають сьогодні як «феномен множинності 

могутніх культур» (О. Шпенглер). І це справді так, адже ніяке «“ми” не може 

існувати, якщо відсутні “вони”» [5, c. 191]. Текст як генератор смислу потребує 

співрозмовника й саме у цьому полягає глибоко діалогічна природа свідомості 

як такої: «Щоб працювати, свідомість потребує свідомості, текст – тексту, 

культура – культури» [7, c. 434]. В цьому сенсі адекватні переклади 

шевченківських текстів могли б стати для французького читача цікавою 

можливістю для ознайомлення з духовною історією, ментальністю, цінностями 

та пріоритетами українців як однієї з інтегральних частин світового 

культурного процесу. З цього приводу варто, гадаємо, навести міркування 

французького вченого П. Рікера про те, що читання тексту завжди було 

внутрішнім світом суспільства, традицією або рухом живої думки, котра і 

допускає розвиток, і вимагає його, а інтерпретація (переклад) «розкриває 

глибинний намір подолати дистанцію, культурне віддалення, а також враховує 

сенс сучасного розуміння, який людина творить сама» [8, с. 229]. 

Ю. Лотман стверджує, що літературний твір, поки він безпосередньо 

хвилює читача, живий, тобто мінливий: «Його динамічний розвиток не 

зупинився, і до кожного покоління читачів він обертається якоюсь новою 

гранню. З цього випливає, що кожне нове покоління звертається до твору з 

новими питаннями, відкриваючи загадки там, де раніше все здавалось 

зрозумілим» [6, c. 33-34]. Значна кількість франкомовних перекладів творів 

Т. Шевченка переконливо підтверджує думку російського вченого. Так, тільки 

до перекладу «Заповіту», крім анонімних перекладачів, звертались А. Абріль, 

Е. Гілєвік, А. Дерош, Ш. Стебер, Р. Тіссеран В. Фоллє, К. Юрін та ін.  

Відомо, що поетична мова Т. Шевченка – це особливий код свідомості та 

менталітету, який потребує ґрунтовних знань про механізми та закономірності 

й кодування, і дешифрування (перекладу). Тому актуальним постає питання про 

перекладність / неперекладність його поетичних текстів. До вирішення цієї 

проблеми були залучені провідні спеціалісти з різних галузей: 

перекладознавства, літературознавства, лінгвістики тощо.  

У франкомовних дослідженнях вельми ретельно проводиться 

реконструювання культурного горизонту, аналіз творчості митця в контексті 

його доби, бачення ним дійсності й розуміння її основних проблем, 

дослідження світоглядних орієнтирів та естетичних поглядів, ангажованісті й 

відповіді на запитання епохи. Але певною мірою нівелюється той факт, що не 

тільки епоха формує митця, визначає його етичні та естетичні ідеали, зумовлює 

смислоємність образної системи, ідеологічних кодів. Вагомим чинником 

творчого процесу, безумовно, є ментальність нації, нехтування якою означає 

відрив письменника від ґрунту, який живить його, зведення дослідження його 

творчості до відвертого спрощення. Ж. Женетт з цього приводу відзначав, що у 

вивченні літератури «потрібно шукати за нею ментальні структури, які її 



перевершують і які гіпотетично її зумовлюють» [13, с. 16]. 

Проблема перекладів поетичних текстів Т. Шевченка й нині постає 

вельми гостро. В сучасному шевченкознавстві порушується питання щодо 

визнання наявних і сьогодні втрат потенціалу художнього доробку поета саме 

через недосконалість його перекладів. Паризький професор, українознавець 

французького походження і перекладач українських класиків (зокрема й 

Т. Шевченка) французькою мовою Марія Шеррер у праці «Ševčenko, le poète 

national de l'Ukraine» (1965) зазначала: «Якщо ім’я Шевченка відоме у Франції, 

якщо його роль натхненого провідника свого народу є незаперечною для всіх, 

хто цікавиться галуззю слов’яністики, його творчість, навпаки, залишається 

маловідомою, а кілька досить слабких перекладів дають недосконале уявлення 

про масштаб його генія. Ця лакуна в основному зумовлена складністю передачі 

французькою мовою поезії, побудованої головним чином на українському 

фольклорі з його арсеналом традиційних засобів: метафор, константних 

епітетів, зменшуваних форм» [11]. 

Теоретик і практик мистецтва перекладу, філолог-компаративіст 

Є. Еткінд піддає критиці стан перекладознавства у Франції. Так, у монографії 

«Мистецтво у кризі: Есе про поетику поетичного перекладу» (1982) він 

намагається переконати французьких колег, що позбавлені рими та ритму вірші 

є художньо неповноцінними. Еткінд пояснює такий стан речей тим, що 

французькі поети припинили перекладати вірші, передовіривши це завдання 

філологам; останні ж убачають в іншомовній поезії не стільки художній твір, 

скільки предмет наукової обсервації, так би мовити, спосіб демонстрації 

власної ерудиції: «Они не гнушаются переводом; со всей профессиональной 

добросовестностью, они стараются передать рациональное содержание 

иноязычных стихов […] Какая разница, кто написал эти стихи – Мицкевич, 

Пушкин или Гете? Французский читатель не ждет от них эстетических 

переживаний или душевного потрясения; он хочет получить лишь полезные 

сведения о национальной психологии или истории литературы» [4, с. 275]. 

Є. Еткінд постійно намагався змінити поширену у Франції тенденцію 

депоетизації перекладу іншомовної поезії. Він стверджував, що втрата рими 

означає відмову від строфічної організації вірша. Прагнучи перебороти наявну 

практику перекладу, вчений пропонує такі перекладацькі принципи: переклад 

віршів віршами, відтворення строфи оригіналу, пошук ритмічних аналогів 

французькою мовою, повага до історичної та національної своєрідності стилів 

та форм з метою пробудження асоціацій, аналогічних або близьких до тих, 

котрі породжує поезія, що перекладається. Російський філолог був переконаний 

у тому, що іншомовну поезію можна й потрібно перекладати французькою 

мовою саме як поезію, бо ні в системі французької мови, ні в системі 

французького віршування немає нічого, що заважало б адекватній передачі 

форми та змісту оригіналу. Єдину проблему він вбачав у нестачі урочисто-

архаїчного словника (в українській мові його представлено слов’янізмами). 

З позицією Є. Еткінда про несуттєвість мовного бар’єру при перекладі 

категорично не погоджується філолог-романіст К. Долінін, який стверджує, що 

такий бар’єр відчутно дає про себе знати, як тільки у тексті оригіналу 



з’являються хоча б мінімально незвичні слова, що відхиляються від 

нейтрально-літературного варіанта. В більшості подібних випадків перекладач 

змушений передавати відповідне поняття звичайним словом або взагалі не 

називати його. Подекуди, на його думку, первинний текст із цієї причини 

спотворюється настільки, що стає невпізнаванним. 

К. Долінін коментує й таку важливу властивість французької мови, як 

«абстрактність лексики», а також недостатнє використання суфіксів суб’єктивної 

оцінки. Серед проблемних для адекватного перекладу властивостей французької 

мови він виокремлює також статичність. Дослідник наводить думку Марини 

Цвєтаєвої, яка в одному з листів до Рільке писала: «Немецкий продолжает 

создаваться читателем – вновь и вновь – бесконечно. Французский – уже создан. 

Немецкий становится, французский – существует. Язык […] неблагодарный для 

поэтов […] Почти невозможный язык …» [4, с. 279]. 

Попри значну розбіжність у поглядах на завдання художнього перекладу, 

всі зазначені вище дослідники одностайні в тому, що він повинен доносити до 

іншомовного читача не тільки словесну форму оригіналу, але і його художньо-

естетичне навантаження, закладене автором на концептуальному рівні. 

Художній переклад має здійснювати трансляцію інформації першотвору 

шляхом передачі не стільки його змістових кодів, скільки естетичної 

енергетики. 

Чому ж і досі будь-який переклад поезії Т. Шевченка не вичерпує її 

художнього потенціалу? Очевидно, крім суто лінгвістичних проблем, існують 

ще й певні екстралінгвістичні властивості, пов’язані не тільки з ритмом, 

звучанням, семантикою, завершеністю форми, але й з енергетикою вірша, 

глибокою духовною наснаженістю та потужною катарсисною силою.  

Франкомовні переклади поетичних текстів Т. Шевченка не завжди 

адекватно передають глибоку закоріненість твору в національну специфіку, 

котра виявляється через складний комплекс психічних установок свідомості, 

сформованої під дією природного середовища й соціокультурних обставин 

буття українського народу, його історико-культурного досвіду. Адже 

шевченківський текст – взірець безпосереднього контакту художнього тексту із 

«семіотичною пам’яттю культури» (Ю. Лотман). Таким чином, перекладачеві, 

перш за все, мають бути сприйнятні та зрозумілі національні інтенції 

українського митця, що розкривають домінанти ментальності його народу.  

Перекладачі беруть на себе неабияку відповідальність за вилучення й 

адекватну передачу когнітивної інформації, закладеної не тільки в якісних 

параметрах. «Вона міститься в темпоральних, модальних, кількісних вимірах 

тексту, в усьому тому, що наділене референтним потенціалом, тобто здатністю 

вказувати на світ з його ціннісними пріоритетами» [2, с. 90]. 

Прагматичні аспекти перекладу, особливо у плані передачі культурно-

емотивного навантаження першотвору, набувають усе більшої ваги в 

перекладознавстві. Сучасна спрямованість лінгвістики на багатоаспектний 

аналіз художнього тексту зумовлює необхідність вивчати культурно-емотивний 

субстрат міжмовної комунікації, оскільки ця сфера є одним із найважливіших 

чинників впливу поетичного дискурсу на емоційне сприйняття твору читачем.  



Порівняємо в означеному контексті два варіанти перекладу «квінтесенції» 

всієї творчості Т. Шевченка – вірша «Заповіт» – в інтерпретації А. Абріля та 

Ш. Стебера: 

 

ЗАПОВІТ 

 

Як умру, то поховайте 

Мене на могилі 

Серед степу широкого 

На Вкраїні милій, 

Щоб лани широкополі, 

І Дніпро, і кручі 

Було видно, було чути, 

Як реве ревучий. 

Як понесе з України 

У синєє море 

Кров ворожу... отоді я 

І лани і гори – 

Все покину, і полину 

До самого Бога 

Молитися... а до того 

Я не знаю Бога. 

Поховайте та вставайте, 

Кайдани порвіте 

І вражою злою кров’ю 

Волю окропіте. 

І мене в сем’ї великій, 

В сем’ї вольній, новій, 

Не забудьте пом’янути 

Незлим тихим словом 

[10, с. 307]. 

 

LE TESTAMENT 

 

Quand je mourrai, 

enterrez-moi 

Au milieu de nos plaines, 

Sur un tertre au milieu des 

steppes 

De ma si douce Ukraine, 

Pour que je voie les 

champs immenses, 

Les rives escarpes, 

Que je puisse entendre le 

Dniepr 

Mugir à mon côté. 

Quand le fleuve, loin de 

l'Ukraine, 

Dans la mer bleue 

profonde 

Versera le sang ennemi, 

Je quitterai ce monde, 

Champs et collines... 

Volerai 

Au royaume de Dieu 

Pour prier... Mais en 

attendant, 

Je ne connais pas Dieu. 

Enterrez-moi et dressez-

vous, 

Brisez les fers maudits, 

Arrosez votre liberté 

Du sang de l'ennemi! 

Et que dans la grande 

famille, 

Délivrée de ses chaines, 

Avec des mots doux et 

paisibles 

De moi l'on se souvienne 

переклад Анрі 

Абріля [9]. 

QUAND JE 

MOURRAI... 

Lorsque je serai mort, 

ensevelissez-moi 

Au faîte d'un kourgane 

Dans la steppe sans fin 

De mon Ukraine aimée, 

Pour que je puisse voir 

Les champs illimités, le 

Dniepr, ses rives abruptes, 

Et ouïr 

Le fleuve mugissant. 

Lorsque de l'Ukraine, 

Au fond de la mer bleue, 

Le Dniepr entraînera le 

sang des ennemis, 

Alors, champs et collines, 

J'abandonnerai tout et je 

m'envolerai 

Jusqu'auprès de Dieu 

même 

Pour prier... Mais jusque 

là, 

Je ne connais pas Dieu ! 

M'ayant enseveli, dressez-

vous, 

Brisez les chaînes,  

Que le sang vermeil de 

l'ennemi 

Abreuve la liberté ! 

Puis, dans la grande 

famille, 

Dans la famille libre, 

nouvelle 

N'oubliez-pas d'évoquer 

mon souvenir 

D'une parole paisible et 

douce. 

переклад Шарля 

Стебера [15]. 

 



У французькому перекладознавстві загальноприйнято, що «чудова рима» 

та «чарівна майстерність» (М. Гільвік), стрімкість, сповненість 

народнопісенними ритмами, самобутність Шевченкового вірша, який 

ґрунтується на чергуванні наголошених і ненаголошених голосних, невластиві 

французькій мові, а тому досить важкі для відтворення в перекладі. Тому, не 

ставлячи за мету акцентувати увагу на втратах і відхиленнях від оригіналу у 

звуковій організації тексту, іманентних поетиці українського митця метриці 

вірша й структурі строфи, схемах римування тощо, все ж зазначимо, що обидва 

переклади явно позбавлені яскравого колоритного Шевченкового звукопису, 

метрики, мелодійності вірша. Відтак відсутність цього важливого стрижня в 

перекладах відчутно применшує естетичний потенціал автентичного 

авторського тексту в цілому. 

Водночас, як переконує аналіз індивідуальних версій французьких 

перекладачів, на якість обох текстів позитивно вплинули їх літературознавча 

компетентність, обізнаність із життям народу, рідною землею українського 

поета. І А. Абріля, й Ш. Стебера цікавить не лише збереження стилістичних 

особливостей оригіналу, а й топікалізація та концептуальність «Заповіту», його 

індивідуальна модальність.  

Оскільки реалії в оригіналі не лише сприяють створенню місцевого 

колориту, а й виконують інформативну функцію, французькі перекладачі 

свідомо уникають їх вилучення, намагаються не зігнорувати важливих 

складових концептосфери Т. Шевченка й максимально зберегти текстові 

домінанти (steppe, Ukraine, Dniepr, champs, rives, la mer bleue, collines) та 

ключові лексеми (pour prier; je ne connais pas Dieu; dressez-vous; brisez les 

chaînes; sang; liberté; dans la grande famille; doux; paisible). Деякі лексеми 

передаються за допомогою гіперонімічного перейменування (напр., А. Абріль 

передає слово «могила» за допомогою «un tertre», а Ш. Стебер – «un kourgane»), 

контекстуального перекладу (напр., кайдани – les fers (А. Абріль), les chaînes 

(Ш. Стебер)). Для адекватного відтворення стилістичних особливостей 

першотвору Ш. Стебер у своєму перекладі використовує додаткові 

компенсаційні засоби при передачі вербальної агресії – зміну інтонації та 

додавання експресивності через уведення знака оклику, а також намагається 

наповнити твір новими асоціативними зв’язками, які викликали б нові образи, 

характерні для носіїв мови. 

Усуваючи в перекладі Шевченкового вірша лексичний повтор, А. Абріль 

певним чином явно зменшує його емоційно-змістову наснагу:  

І мене в сім’ї великій,  

Et que dans la grande famille,  

В сім’ї вольній, новій,  

Delivrée de ses chaines  

Не забудьте пам’янути  

Avec des mots doux paisibles  

Незлим тихим словом.  

De moi l’оn se souvienne.  

У перекладі ж Ш. Стебера цей повтор збережено, а разом із ним 



збережено й змістові акценти, вкладені в слова «в сім’ї великій, в сім’ї вольній, 

новій»: «Puis, dans la grande famille, / Dans la famille libre, nouvelle». 

Проектуючи оригінал на іншу культурну площину, Ш. Стебер уводить 

лексичні елементи, асоціативні зв’язки яких призначені впливати на образне 

мислення носіїв французької мови, відтак формує в їх уяві певні конкретно-

чуттєві образи, наприклад, перегуки з «Марсельєзою», як-от:  

 

«Марсельєза»: 

Qu’un sang impur 

Abreuve nos sillons!  

Переклад Ш. Стебера: 

Que le sang vermeil de l’ennemi 

Abreuve la liberté! 

 

Перекладач вдається до «трансплантації» «чужого» тексту, його адаптації 

до власної культури й ментальності, намагаючись у такий спосіб вирішити 

проблему відмінностей культурних кодів, національних систем цінностей, 

донести до французького реципієнта «культурну мову» Т. Шевченка й 

викликати відповідне «культурне порозуміння». Таким чином, Ш. Стебер, на 

відміну від А. Абріля, творить не тільки в раціональному, а й в емоційному 

полі, нехтуючи, проте, ритмом, який намагається зберегти А. Абріль. 

Серед синтаксичних ознак «Заповіту» найбільш розповсюдженими є 

використання еліпсису («як умру», «було видно», «було чути», «все покину»), 

що не вдалося передати перекладачам через об’єктивні причини, зокрема, 

синтаксичні особливості французького речення. 

Межі однієї статті не дозволяють здійснити докладний та всебічний 

аналіз усіх знахідок і прорахунків залучених до інтерпретації перекладів 

знакового вірша українського поета. Усе ж варто визнати високий рівень цих 

перекладів, спрямованих на актуалізацію духовних пріоритетів та ідеалів 

автора, закодованих у «Заповіті». Обидві версії французьких перекладачів 

розкривають їх намір подолати дистанцію, культурну віддаленість 

Шевченкового генія. Відчувається, що вони сприйняли та осмислили текст у 

всій його багатозначності й багатовимірності. Проте, прагнучи зберегти 

формальні аспекти вірша (зокрема, ритм), А. Абріль певною мірою нейтралізує 

образність і пафос першотексту. Можливості ж творчого самовираження 

Ш. Стебера демонструють вдале застосування мовностилістичних засобів 

наближення франкомовного читача до оригіналу й у такий спосіб переконуючи, 

що художній переклад – це не лише відтворення структури тексту в плані 

лексичному, синтаксичному, формальному, але й «передача ідеї, духу твору, 

зв’язаних з країною, часом, цивілізацією» (І. Петровцій). Отже, йдеться про 

потенціал конгеніального перекладу. 
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Н. П. Лебеденко 

 

А. С. ПУШКИН В ЭСТЕТИЧЕСКИХ ОЦЕНКАХ Т. Г. ШЕВЧЕНКО 

 

Вопрос об отношении Шевченко к Пушкину, о восприятии и оценке его 

творчества в научной литературе не нов. Уже в восьмидесятых годах ХІХ века 

И. Франко в одной из самых интересных своих работ, посвященных личности и 

творчеству Шевченко «Дополнения к оценке поэзии Тараса Шевченко», во 

второй ее части, с символическим названием «Темное царство», отмечал: «Три 

великих русских писателя – Пушкин, Грибоедов и Лермонтов, все 

преждевременно сошли уже в могилу, но произведения их, особенно те, 

которые могли быть сочтены последним словом каждого из них («Горе от ума» 

Грибоедова, «Евгений Онегин» Пушкина, «Герой нашего времени» 

Лермонтова) жили в среде читающей публики и производили большое влияние 

на мысли и убеждения […] Невозможно, чтобы Шевченко, живя в то время в 

Петербурге, не был также увлечен этой великой волной прогрессивного 

движения, чтобы его горячая молодая душа не повернулась также в новом 

направлении, тем более, что и собственные его мужицкие симпатии издавна 

тянули его в ту же сторону» [2, с. 10]. 
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Замечательно, что И. Франко обозначает художественные ориентиры 

(«Горе от ума» Грибоедова, «Евгений Онегин» Пушкина, «Герой нашего 

времени» Лермонтова), формирующие широкое общественное сознание, 

показывает, в атмосфере каких нравственных исканий рос и мужал гений 

Шевченко, характеризует саму эпоху как «великую волну прогрессивного 

движения», которая не могла не увлечь поэта. 

Отметив, что Шевченко, живя в 40-х годах ХІХ века в Петербурге, 

«вращался в кругу высокообразованных людей, свободный и любимый своими 

земляками и чужими», И. Франко первым в украинской критике поставил 

вопрос о том, чьё творчество способствовало утверждению высоких 

гуманистических идеалов творчески мыслящей интеллигенции сороковых – 

пятидесятых годов ХІХ столетия, чьи художественные достижения определяли 

вектор развития новой поэтической системы, у истоков которой, подобно 

Пушкину в русской, в украинской литературе стоял Т. Г. Шевченко. 

Ведущими отечественными учеными неоднократно поднималась тема 

«Пушкин и украинская литература». Об этом свидетельствуют труды 

А. Белецкого («Пушкін і Україна»), Н. Гудзия («О. С. Пушкін в українських 

перекладах»), Н. Крутиковой («Пушкин и украинская литература»), 

Ф. Неборячка («Пушкін українською мовою»), М. Пархоменко («Иван Франко 

и Пушкин»), Е. Нахлика («Доля – Los – Судьба: Шевченко і польські та 

російські романтики»), Н. Шляховой («Пушкін і Шевченко в антропологічній 

інтерпретації Євгена Нахліка») и др. [1]. 

В трудах этих ученых освещались важнейшие вопросы русско-

украинских литературных взаимоотношений, отмечался интерес русского поэта 

к украинской истории и культуре, содержался анализ украинских 

художественных переводов произведений Пушкина, осуществлялось 

сравнительное сопоставление Пушкина и Шевченко как основоположников 

новых поэтических систем, предлагался сравнительный антропологический 

подход, позволявший ученым определить креативную сущность человеческого 

естества, врожденные склонности, стремления, таланты, которые приоткрывали 

покров «тайны гения» (Д. Мережковский) Шевченко и Пушкина и т. д. 

В данной статье предлагается взгляд на проблему Шевченко и Пушкин в 

контексте актуального для современного литературоведения контактного 

метода исследования феномена «бытового Пушкина»: имя Пушкина, его 

окружение, пушкинские реминисценции – в повседневной жизни Шевченко, 

как и в его творчестве, – совершенно естественны и представлены достаточно 

широко. 

Великий украинский поэт по счастливой случайности успел еще ощутить 

дух той эпохи, которую впоследствии ученые определят как «пушкинскую 

эпоху», а эпистолярное и мемуарное наследие Шевченко убедительно 

свидетельствуют о характере той атмосферы, в которой формировалось 

отношение поэта к личности и творчеству Пушкина.  

Особенно показательными в этом плане представляются дневники 

Шевченко, поскольку дневнику поверяется самое сокровенное, дневник 

является фактическим отражением внутреннего мира автора. Гармоническое 



сочетание этических и эстетических начал, чуткость к динамическому 

развитию жизни, отражение стремлений, духовных запросов автора, 

обуславливают глубину и аналитического, и художественного постижения как 

явлений действительности, так и явлений искусства, что и определяет 

содержательность и живость дневниковых записей. 

На страницах дневников поэта встречаются упоминания произведений 

Пушкина: поэма «Анджело» (19 июля 1857 г.) [4, с. 62], повесть «Станционный 

смотритель» (12 декабря 1857 г.) [4, с. 133], драматические «Сцены из 

рыцарских времен» (12 января 1858 г.) [4, с. 143], «Каменный гость» [4, с. 143], 

поэма «Руслан и Людмила», стихотворение «Пророк», строчки из шестой главы 

романа «Евгений Онегин» («Вперед, вперед, моя исторья, / Лицо нас новое 

зовет» (21 июня 1857 г.) [4, с. 22], перефразированные строчки из него же: 

«Одних уж нет, а те далече, как Пушкин некогда сказал…» (У Пушкина: «Как 

Сади некогда сказал») в письме к С. С. Гулаку-Артемовскому от 15 июня 1853 

г. [5, с. 70] и т. д. Самые близкие представители пушкинского окружения 

(В. А. Жуковский, И. А. Крылов, М. С. Щепкин, К. П. Брюллов) либо 

принимали участие в жизни Шевченко, как Жуковский и Брюллов, либо были 

его близкими друзьями, как М. Щепкин. 

В то же время следует отметить, что «феномен бытового Пушкина» 

является показателем самого высокого культурного уровня Шевченко, когда 

общая эрудиция и органическая духовная общность с творческим наследием 

другого писателя (в данном случае – Пушкина) приводят к тому, что он 

постоянно цитируется, имена героев, названия его произведений, случаи, 

описанные в них, особенно характерные действия персонажей, их выражения и 

поступки естественным образом вплетаются в речь, используются в качестве 

аргументов или иллюстраций к простым бытовым ситуациям.  

В дневнике 12 января 1858 года описан один эпизод из жизни Шевченко. 

Эта запись: «…Заехал к Бабкину на квартиру, взял у него Пушкина и Гоголя и 

повез к Пиуновой. Прочитал ей «Сцены из рыцарских времен» и отогрел 

губернаторским холодом обвеянную душу. Она прочитала мне «Каменного 

гостя…» [4, с. 143], – говорит не только о том, что Шевченко, влюбленный в 

Пиунову, читает своей девушке произведения Пушкина, но, что очень 

показательно, именно чтение этих произведений «отогревает» душу поэта, 

«обвеянную губернаторским холодом». 

В дневниковой записи от 19 июля 1857 года Шевченко описывает 

известный ему по слухам скандальный инцидент, произошедший в Вологде, 

когда гражданскому губернатору Н. Э. Писареву какой-то чиновник в церкви во 

время обедни дал пощечину. Этот случай послужил зарождению замысла 

будущей поэмы: «В ожидании утра я [….] построил каркас поэмы вроде 

«Анджело» Пушкина, перенеся место действия на Восток. И назвал ее «Сатрап 

и Дервиш». При лучших обстоятельствах я непременно исполню этот удачно 

проектированный план. Жаль, что я плохо владею русским стихом, а эту 

оригинальную поэму нужно непременно написать по-русски» [4, с. 62].  

Эта дневниковая запись Шевченко говорит нам не только о плане, 

частично реализованном в незавершенной поэме «Юродивый», но и о том, 



какое пушкинское произведение служит ему художественным и нравственным 

ориентиром. И еще одно попутное замечание. Сожалея по поводу того, что он 

«плохо владеет русским стихом», Шевченко явно при этом ориентируется на 

уровень «владения русским стихом» Пушкиным, сопоставляя поэму 

«Анджело» со своей будущей поэмой «Сатрап и Дервиш», которую он адресует 

именно русскому читателю, не владеющему украинским языком. Эти 

мемуарные свидетельства наиболее убедительно доказывают факт самого 

уважительного отношения поэта к личности и творчеству Пушкина. 

«Феномен бытового Пушкина» в случае с Шевченко, внешне оставаясь 

таковым, превращается в «феномен эстетической оценки Пушкина», поскольку 

даже «бытовой Шевченко» – всегда «Шевченко – художник», «Шевченко – поэт». 

В качестве примера следует привести эпизод из во многом автобиографической 

повести Шевченко «Художник»: «За чаем Карл Павлович прочитал «Анджело» 

Пушкина и рассказал, как покойный Александр Сергеевич просил его написать с 

его жены портрет и как он бесцеремонно отказал ему, потому что его жена косая. 

Он предлагал Пушкину с самого его написать портрет, но Пушкин отплатил ему 

тем же. Вскоре после этого поэт умер и оставил нас без портрета. Кипренский 

изобразил его каким-то денди, а не поэтом» [3, с. 159]. В последней фразе героя 

повести, в которой художник дает оценку произведения другого художника, 

Кипренского (речь идет об известном портрете Пушкина), замечательно то, что в 

этой оценке проявляется не только взгляд живописца на произведение живописи, 

но, прежде всего, – взгляд поэта на другого поэта, которого он оценивает не как 

«какого-то денди», а как поэта. 

Упоминания и обращения к Пушкину у Шевченко носят повсеместный 

характер. В его художественных произведениях, преимущественно в повестях, 

написанных на русском языке, мы встречаемся и с прямым цитированием 

пушкинских строк, и с аллюзиями, и с литературными реминисценциями из 

произведений Пушкина. 

В повести Шевченко «Близнецы» Савватий Сокира, герой произведения, 

проездом оказывается в находящейся недалеко от Оренбурга Татищевой 

крепости, которую в свое время осаждали войска Емельяна Пугачева, что 

вызывает у героя прямую ассоциацию с пушкинской повестью: «Я отдал 

подорожнюю смотрителю, а сам остался на улице, и, пока переменяли лошадей, 

я припоминал «Капитанскую дочку», и мне как живой представился грозный 

Пугач в черной бараньей шапке и в красной епанче, на белом коне» [3, с. 81].  

В «Прогулке с удовольствием и не без морали» герой уже в ироническом 

контексте обращается к роману Пушкина: «Я подобно Чацкому. Как выразился 

бессмертный поэт, он попал с корабля на бал, а я с телеги да прямо за стол 

[…]», имея в виду строки из восьмой главы романа «Евгений Онегин»: «Он 

возвратился и попал, Как Чацкий, с корабля на бал» [3, с. 229].  

Далее в этой повести в начале Х главы описывается мирный сельский 

пейзаж, вечерняя заря, умиротворяюще действующие на героя: «Глядя на этот 

невозмутимый мир природы, сладкие успокоительные грезы посетили мою 

треволненную душу:  

Не для волнений, не для битв – 



Мы рождены для вдохновений, 

Для звуков сладких и молитв  

Стихи Пушкина не сходили у меня с языка, пока мы не подъехали к селу» [3, 

с. 307]. Герой повести цитирует (хоть и неточно) строки из стихотворения 

Пушкина «Поэт и толпа», известные тем, что вызвали бурную дискуссию в среде 

литературных критиков о позиции Пушкина в вопросе о роли искусства в жизни 

общества. В результате дискуссии в адрес Пушкина поступили и прямые 

обвинения в приверженности его к теории «искусства для искусства». Этот факт 

(цитирование известных строк из пушкинского произведения) позволяет нам 

определить не только взгляды самого героя повести на этот вопрос, но и то, что 

герой повести, в определенной степени, выражает и мнение самого Шевченко. 

Можно было бы утверждать, что и герой, и автор, являясь сторонниками 

мирной жизни, находящейся в гармонии с природой, полностью убеждены в 

истинности пушкинского тезиса о том, для чего рождены подлинные поэты – 

«для вдохновений, для звуков сладких и молитв». Однако последнее 

предложение цитированного отрывка: «Стихи Пушкина не сходили у меня с 

языка, пока мы не подъехали к селу», – наводят на мысль о том, что автор 

повести очень деликатно дает понять читателю, что романтический 

максимализм пушкинского тезиса корректируется самой жизнью: герой 

повести, подъехав к селу оказывается уже в иной, несколько бурлескной 

атмосфере встречи с Прохором: «И вместо обыкновенного приветствия 

произнес он клятвенное обещание в том, что не будь он Прохор Хиврыч, а будь 

он собачий сын, если он с этого часу отпустит меня от себя хоть на две пяди, – 

возьму, говорит, на веревку, та й буду водыть, як того медведя…» [3, с. 307]. 

Такое совмещение разностилевых пластов говорит само за себя: жизнь гораздо 

шире и многограннее любых теоретических построений и эстетических максим, 

и подтверждается это самим фактом содержания данной повести.  

Однако полемика с предшественником не означает неприятия или 

отрицания в полном объеме его творчества, особенно, когда вопрос касается 

большого художника, более того, полемика художников такого уровня 

приводит к большим творческим достижениям. Шевченко, называя Пушкина и 

«великим», и «бессмертным», не только таковым его считает, но и доказывает 

это своим творчеством. 

Как видим, восприятие личности и творчества Пушкина великим 

украинским поэтом носило органический и глубоко творческий характер. В то 

же время само содержание шевченковской рецепции Пушкина в очередной раз 

становится доказательством того, что подлинно гениальные поэты – 

«всечеловечески восприимчивые» и в то же время удивительно 

«всечеловечески отзывчивые» (Ф. Достоевский) художники, с благодарностью, 

любовью и благоговением относящиеся к своим предшественникам и к их 

творчеству. 
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Т. Н. Лебединская 

 

Т. Г. ШЕВЧЕНКО В ОЦЕНКЕ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ  

ХІХ – НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

 

Творчество Т. Г. Шевченко имело разнообразные и глубокие связи с 

русской литературой. Для русских писателей поэзия великого Кобзаря была 

родной и близкой. Это подтвердил Н. П. Огарёв. В предисловии к изданию 

«Русская потаенная литература ХІХ столетия» критик отмечал: «Шевченко, 

народный в Малороссии, с восхищением принятый в русской литературе и стал 

для нас родным» [3]. 

Современник Т. Г. Шевченко и соратник по перу Н. А. Некрасов дал 

высокую оценку поэту, приложил немало усилий для популяризации его 

творчества. Он был экспертом в судебном процессе между издателями 

И. Т. Лысенковым и Д. Е. Кожанчиковым. Этот процесс возник вследствие 

того, что И. Т. Лысенков, купивший у Т. Г. Шевченко оригинал его сочинений 

«Чигиринский Кобзарь» (1840 г.), а также 800 экземпляров «Гайдамаков» 

(1841 г.) считал, что ему навсегда передано право на издание этих сочинений и 

он является единственным собственником всего поэтического наследия поэта. 

Поэтому выход в свет «Кобзаря» (1867 г.), в который вошло около 150 ранее 

неопубликованных призведений, И. Т. Лысенков полагал незаконным и начал 

против Д. Е. Кожанчикова судебный процесс, длившийся с 1867 по 1873 гг. 

Выступая на суде, Н. А. Некрасов отстоял целостность поэтического 

наследия Т. Г. Шевченко и право издателя. 

Интерес к творчеству украинского поэта проявлял также 



Н. Г. Чернышевский. Еще когда Т. Г. Шевченко был в ссылке и его имя не 

позволяли упоминать в прессе, Н. Г. Чернышевский в рецензии на работу 

Г. Данилевского о Г. Ф. Квитке-Основьяненко в 1856 году назвал 

Т. Г. Шевченко писателем необыкновенным. После ссылки поэт подружился с 

Н. Г. Чернышевским, бывал у него дома, оба посещали вечера у 

Н. И. Костомарова, К. Д. Кавелина, Л. А. Мея, встречались в редакциях 

журналов «Современник» и «Основа». Н. Г. Чернышевский неоднократно 

подчеркивал, что благодаря Т. Г. Шевченко украинская литература стала в один 

ряд с мировой. «Имея такого поэта, как Шевченко, малороссийская литература 

теперь не требует ничьей ласки» [4]. 

Довольно значительное место в популяризации творчества 

Т. Г. Шевченко принадлежит академику А. Н. Пыпину, двоюродному брату 

Н. Г. Чернышевского, который считал великого Кобзаря выразителем дум и 

чаяний порабощенного народа. В книге, написанной в соавторстве с 

А. Д. Спасовичем «История славянских литератур» (Т. І, СПб., 1879), он 

правдиво изложил факты его биографии, указывал на неразрывную связь 

творчества поэта с современностью. В статье «Русские произведения 

Т. Г. Шевченко» (1888 г.) первый проанализировал русские повести писателя, 

отрывки из трагедии «Никита Гайдай» и поэмы «Тризна». В рецензии на 

«Записки о Южной Руси» («Современник», 1857, № 5) позитивно оценил 

«Наймичку». И. Я. Франко обращался к А. Н. Пыпину с просьбой выяснить 

детали взаимоотношений Т. Г. Шевченко с деятелями русской культуры. 

Следует отметить, что в 50–60-х годах А. Н. Пыпин был близок к кружку 

«Современник» и, может быть, Т. Г. Шевченко знал его лично. 

Высоко ценил Тараса Григорьевича И. З. Суриков, называл его великим 

народным поэтом. В 1867–1871 гг. он перевел одиннадцать его стихотворений, 

в том числе «Думи мої, думи, / Лихо мені з вами!», «По вулиці вітер віє» (оба, 

1867 г.), «І досі сниться: під горою» (1869). И. З. Суриков и члены его кружка 

обращались неоднократно к поэзии Т. Г. Шевченко, преимущественно к 

бытовой лирике, передавая в своих переводах народный стиль его поэзии. 

На международное значение творчества украинского Кобзаря обращал 

внимание читателя русский писатель и публицист И. Г. Прижов. В рецензии на 

«Кобзарь» в 1867 году он называл Т. Г. Шевченко поэтом всего русского 

народа, подчеркивая великую силу влияния его художественного слова на 

читателей любой национальности. Призывая народ к вооруженной борьбе, 

И. Г. Прижов написал две прокламации – «К общественности» и «К 

Малороссам», при этом использовал идеи, образы шевченковских 

произведений. 

Поэзию Т. Г. Шевченко чтили, пропагандировали народовольцы 

М. Ю. Ашенбреннер, М. В. Калюжная, М. Ф. Фроленко. С. М. Кравчинский 

побуждал своих друзей за границей (в частности Е.-Л. Войнич) перевести 

творения Великого Кобзаря на английский язык. Большое внимание уделяли 

украинскому поэту писатели-народники Н. Н. Златовратский (очерк «На могиле 

Шевченко», 1896 г.) и Г. А. Мачтет (публикация «Годовщина смерти 

Т. Г. Шевченко»; газета «Волинь», 1898, 26 февраля). Прежде всего их 



интересовала неразрывная связь Прометея с народом. 

Гениальный русский писатель Л. Н. Толстой любил шевченковскую 

поэзию, особенно поэму «Наймичка», в которой его привлекала тема 

самоотверженной материнской любви. Это произведение он считал настоящим 

образцом искусства. Т. Г. Шевченко знал Л. Н. Толстого. Вместе с ним и 

петербургскими литераторами (Н. А. Некрасовым, М. Е. Салтыковым-

Щедриным, А. Н. Островским, И. С. Тургеневым, Ф. М. Достоевским) он 

присутствовал на праздничном обеде в честь русского актера А. Е. Мартынова. 

Популяризировал творчество Т. Г. Шевченко и В. Г. Короленко, который 

использовал в своих художественных, публицистических произведениях 

цитаты, отрывки из «Кобзаря», ставил их эпиграфами к своим повестям. Он 

много уделял внимания исследованию биографии поэта, вследствие чего в 

журнале «Русское богатство» в 1901 году были опубликованы новые материалы 

о Т. Г. Шевченко. 

Величие Шевченковского таланта, его неразрывную связь с 

крестьянством отличал А. П. Чехов. В октябре 1894 г. писатель приобрел во 

Львове два первых тома четырёхтомного издания произведений Т. Г. Шевченко 

(Львов, 1893). Когда И. А. Белоусов послал А. П. Чехову свои переводы 

произведений Т. Г. Шевченко, писатель сделал подробный критический анализ. 

22 ноября 1901 г. А. П. Чехов в письме к А. Е. Крымскому писал: «Я люблю 

украинский народ, который дал миру такого титана, как Шевченко» [5]. 

Высоко оценил Т. Г. Шевченко как «первого и воистину народного 

поэта» М. А. Горький. Впервые с бесцензурными произведениями писателя 

М. А. Горький познакомился в Казани в 80-х гг., где они распространялись 

пропагандистскими кружками в рукописных списках. Читал его произведения 

на ежегодных вечерах в Нижнем Новгороде, крестьянам села Мануйловки 

Полтавской губернии; аматорский кружок при его содействии поставил пьесу 

«Назар Стодоля». 

Особенно велика заслуга М. А. Горького в организации шевченковских 

изданий, которые печатались в издательстве «Знание», руководимым 

Максимом Алексеевичем. В статье «О русской интеллигенции и национальном 

вопросе» М. А. Горький писал, что Т. Г. Шевченко, А. С. Пушкин, А. Мицкевич 

– это гении, воплотившие «народный дух с необыкновенной красотой, силой и 

полнотой» [1, с. 14]. 

В октябре 1914 г. Горький побывал на могиле поэта в Каневе и 

расписался в книге отзывов. Коллекцию из 46 рисунков, купленную писателем 

у внучки В. Закревского М. И. Бенкендорф-Закревской со временем передал 

Галерее картин Т. Г. Шевченко в Харькове [2]. Благодаря его настойчивости в 

1906 г. вышло издание «Кобзаря» на русском языке под редакцией 

И. А. Белоусова. В этом же году М. А. Горький начал работу над новым 

изданием, имея намерение познакомить читателя с запрещенными царской 

цензурой в России произведениями Т. Г. Шевченко и при этом добавить свежие 

переводы. Он хорошо знал литературное наследие великого Кобзаря. В цикл 

лекций по истории русской литературы, прочитанных для слушателей рабочих 

школ в 1909 году на о. Капри, М. А. Горький включил и творчество 



Т. Г. Шевченко. 

Русский писатель-реалист, родственник В. А. Жуковского, И. А. Бунин еще 

в молодости проявлял значительный интерес к жизни и творчеству 

Т. Г. Шевченко. Переводил его поэзии, в 1890 г. посетил могилу. В очерке «На 

«Чайке» (1898) описал свои впечатления, подчеркивая величие Кобзаря. В статье 

«Памяти Т. Г. Шевченко» (1891) называл украинского поэта одним из 

наиталантливейших и наиблагороднейших людей России. Вспоминал о нем в 

романе «Жизнь Арсеньева» (Париж, 1930) как об «абсолютно гениальном поэте». 

Благодаря большой переводческой работе писателей России 

Н. В. Гербеля, П. И. Вейнберга, Н. В. Берга, П. Н. Ковальского, О. Л. Лейко, 

Л. А. Мея, А. Н. Плещеева, Н. С. Курочкина, И. З. Сурикова, И. А. Бунина, 

М. Л. Михайлова, В. А. Гиляровского, С. Д. Дрожжина, С. П. Дримцова 

произведения Т. Г. Шевченко быстро распространялись среди русского 

читателя ХІХ – нач. ХХ веков. 
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О. Ю. Медведєва 

 

ОНІМНИЙ ПРОСТІР ІСТОРІОСОФСЬКОГО ТЕКСТУ 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

У ювілейні дні Шевченкового 200-ліття «варто поміркувати про його 

візіонерство, прозирання майбутнього України і ширше – про українську мрію 

поета як у її загальнонаціональному, так і в індивідуально-приватному вимірі» 

[8, c. 123]. Тож цілком закономірно, що в сучасному українському науковому 

дискурсі питання про історіософію Шевченка, за словами Ю. Барабаша, 

актуалізувалося «долевизначальними і, хотілося б вірити, безповоротними 

зрушеннями в соціальному та політичному житті України кінця ХХ ст., відтак – 

у духовній сфері, що виявилося […] в ознаках активізації історичного мислення 

та національної самосвідомості, піднесення націо- та державотворчого тонусу» 

[1, с. 16]. 

Відомий шевченкознавець Г. Клочек підкреслює, що «розуміти Шевченка 

як поета-державника зовсім не означає розуміти його тільки як автора відомої 

сентенції, що «В своїй хаті своя й правда. І сила, і воля». Творчість поета 

http://ouc.ru/ogarev/predislovie-k-sborniku-russkaa-potaennaa-literatura-london-1861.html
http://ouc.ru/ogarev/predislovie-k-sborniku-russkaa-potaennaa-literatura-london-1861.html


наділена винятковою здатністю виховувати державне мислення. Вона дає 

розуміння і відчуття національної ідентичності, формує правдивий погляд на 

українську історію, виявляє національні хвороби, наснажує вірою у краще 

майбутнє нашого народу» [7, с. 236]. І такі підходи до розуміння феномена 

Шевченка дедалі помітніше визначають основні вектори дослідницьких студій, 

філологічних у тім числі. Якщо ж ідеться про мовознавчі аспекти наукових 

розвідок, то на особливий статус тут претендують праці з ономастики. Адже, як 

слушно зауважує дослідник цієї проблематики В. Чичагов, «жодна галузь 

мовної діяльності народу не була так тісно пов’язана з його історією, як галузь 

ономастики» [12, с. 126]. 

Стилістика власних назв, зокрема функціонування онімів у художньому 

мовленні, становить окрему сторінку мовознавчих студій. Вона вивчалася 

В. Виноградовим, Ю. Карпенком, В. Ніконовим, М. Фроловим та ін. 

Зіставлення антропонімікону поетичного й реального, системність літературної 

ономастики та її роль у тексті, поетика власних імен досліджувались 

В. Калінкіним, В. Кухаренком, О. Фоняковою. У працях цих (і багатьох інших) 

учених помічаємо тенденцію до пошуку індивідуальних інтерпретацій власних 

імен в ідіостилі художників слова, оригінальних шляхів структурування 

онімного простору авторського тексту [10]. 

Вивчення ж топонімів у художньому тексті – порівняно нова тема в 

ономастиці. Хоча топоніми є найбільш очевидним і чітким засобом локалізації 

місця дії у творі і, як і антропоніми, мають конкретно емоційно-експресивне 

навантаження, питання їх стилістичної ролі та функціональних ознак у 

художньому творі вивчено ще недостатньо. Основна увага зазвичай 

приділяється антропонімам як центру ономастичного простору. Інша причина 

полягає в їх кількісному складі. Адже не в кожному літературному творі можна 

зустріти топонімічні одиниці і в такій кількості, яка б дозволила виконати їх 

стилістичний аналіз [9]. 

Щодо Шевченка, то топоніми є органічною складовою внутрішнього 

лексикону його мовної особистості. Вони становлять складну систему 

багатошарових полів, що неодноразово перетинаються, конотуючи різнобічну 

інформацію про смислові виміри авторського тексту поета. Структурною 

ознакою ідіостилю Шевченка є кількісно значущий топонімічний сегмент 

онімного простору, що значною мірою сприяє розумінню авторської концепції 

тексту, забезпечує життєву достовірність зображених подій. Означена проблема 

свого часу детально розглядалася в розвідці М. Фененка «Топоніміка України в 

творчості Тараса Шевченка», датованій 1965 роком. Сьогодні на основі нових 

матеріалів, зняття багатьох табу із постаті самого поета і його офіційної 

біографії виникає потреба суттєвих уточнень та доповнень. Особливих 

коректив вимагає тривалий період спотворюваний радянською офіційною 

доктриною історіософський текст Т. Шевченка, в якому топоніми відчутно 

конкретизують визначальні риси історіософської системи поета, виявляють 

його правдивий погляд на історію. Адже історія кожного народу більшою чи 

меншою мірою проявляється в топоніміці. Історизми ж виступають 

найхарактернішими рисами української топоніміки, уживаної в «Кобзарі».  



Не ставлячи за мету ґрунтовне й усебічне розкриття означеної проблеми, 

робимо спробу здійснити деякі узагальнення, подати думки сучасних 

дослідників, а також власні міркування щодо ідейно-змістової та стилістичної 

ролі топонімів в історіософських творах поета. 

Реальний простір у Т. Шевченка тісно пов’язаний із простором історичним, 

особливо це виявляється, зрозуміло, у творах про національну минувшину 

(«Гайдамаки», «Гамалія», «Тарасова ніч», «Іржавець», «Великий льох» та ін.). 

Візії минулого у поета з допомогою активного використання топонімів чітко 

локалізуються на українських теренах: численні згадки про міста і селища, що так 

багато промовляють для сучасного читача, сприяють творенню панорамності 

подій [3]. Невипадково дослідники вказують на соціальну сутність онімів, 

оскільки вони презентують певний історичний зріз [4]. 

Загальновідомо, що в центр своєї історіософії Шевченко поставив 

Україну. Давно визнано аксіомою факт, що топонім Україна в його творчості 

найуживаніший. Лише за конкорданцією текстів поета він використовується 

ним включно з варіантами творів 255 разів, сучасна ж Шевченкові офіційна 

назва Малоросія – жодного. У топонім Україна він вкладав позитивний сенс, 

асоційований із самоідентифікацією українського народу. Малоросія ж для 

нього символізувала той рабський комплекс, за яким згодом закріпиться назва 

«малоросійство», що визначить основний концепт історіософської доктрини 

наступника Шевченка – Є. Маланюка.  

М. Фененко наголошує на винятковій у світовому масштабі заслузі 

Шевченка перед українцями в утвердженні імені України [11]. Звичайно, це 

досягалося не стільки частотою вживання відповідного слова та похідних від 

нього, а, передусім, цілеспрямованим донесенням до читача думки про Україну 

як давню, принаймні з козацької доби, історичну самоназву нашої землі. З цією 

метою Т. Шевченко часто вводить це слово-топонім прямо або опосередковано 

в історичний контекст. Текстуально, через близьке розташування 

однокореневих слів Україна, країна, рідний край та лексеми Батьківщина, він 

спонукав читача до їх цілковитого ототожнення. Усіляко утверджував цей 

зв’язок і вживанням щодо Україна архетипу матері-неньки, бінарної опозиції 

материзна / чужина та розмаїття форм – Україна, Вкраїна, Украйна. Доволі 

часто поет використовував у сполучуваності з топонімом Україна означальний 

займенник весь, активно прив’язувавав цей універсальний (онтологічний, 

екзистенційний) образ-топонім до козацької доби й політоніма Гетьманщина, 

що відповідало історичним реаліям поширення, закріплення та утвердження 

назви Україна на наших теренах. Т. Шевченко, як слушно зауважує 

В. Яременко, в такий спосіб непрямо добивався утвердження того, щоб назва 

Україна асоціювалася у свідомості з традиціями вільнолюбства українців [16]. 

Національно свідомого поета «стихійно тягло до гетьмана нереєстрового 

козацтва, одного з керівників повстання 1638 р. Якова Острянині, до одного з 

керівників повстання 1594 р., четвертованого у Варшаві Северина Наливайка та 

полковника Кальницького, героя національно-визвольної війни 1648-1657 рр. 

Івана Богуна…» [2, с. 7]. Дійсні історичні події спонукали до створення 

реального просторового тла оповіді, що вимагало використання «топонімів-



статистів» (Ю. Карпенко), тобто тих словоназв, котрі асоціювались із 

географічним значенням. Романтичний тип світовідчуття стимулював 

відповідно інше «топонімічне» поле тексту. Так, у поемі «Гайдамаки» виразно 

накладаються два простори: власне історичний (по відношенню до подій твору: 

Чигирин, Хортиця, Рось, Альта, Сена, Канів, Лебедин; з ними пов’язані більш 

чи менш відомі епізоди української історії), романтичний – гайдамаччина, якій, 

власне, й присвячено твір, конкретизуючись у низці топонімів: Вільшана, 

Лисянка, Будища. Українські історичні топоніми не тільки в «Гайдамаках», але 

й у багатьох інших творах поета відповідного тематичного спектру, містять 

значний сугестивний заряд, що визначає їх специфіку. 

Відомо, що лейтмотив поезії Т. Шевченка визначили націоцентричні, 

державотворчі ідеї. Тож закономірно, що їх ядро утворюють українські 

тополексеми. Особлива роль тут належить ойконімам (Суботів, Чигирин, 

Хортиця, Переяслав, Монастирище, Іржавиця та ін.), тобто власним назвам 

населених пунктів, котрі висвітлюють історичні події в Україні. Більшість із 

них стали символами національної драматичної минувшини. Так, у поезії 

«Іржавець» Шевченко називає конкретні епізоди, що мали місце у першій 

половині ХVІІІ століття («…як покидали запорожці / Великий Луг і матір 

Січ…»; «Як діточки на Орелі / Лінію копали…») й призвели до ліквідації 

автономного устрою Гетьманщини і поневолення українського народу 

російськими правителями. Поет виявляє національні хвороби, гнівно картає 

своїх співвітчизників за тяжкі гріхи:  

Не втікали б із Хортиці 

Славні небожата, 

Не спиняв би їх прилуцький 

Полковник поганий… 

Не плакала б матер Божа 

В Криму за Украйну… [14, с. 38]. 

Подекуди Т. Шевченко свідомо посилює історизм топоніма тропами, 

вираженими відносними прикметниками антропологічного спрямування, 

надаючи висловленим думкам більшої переконливості щодо своїх 

історіософських ідей: «З Переяслава старого, / з Виблої могили / Ще 

старішої...» [14, с. 33]. 

Символічна семантизація, що виникає внаслідок розширення 

конотативного значення топонімів, характеризує гідроніми Т. Шевченка, які 

використовуються у його творчості (і українською, й російською мовами) 

найчастіше. На другому місці (після Україна) серед уживаної в поезії митця 

топоніміки, є Дніпро. М. Фененко фіксує 80 випадків його вживання в різних 

контекстах [11]. Для Шевченка характерне переважно образно-метафоричне 

використання цього гідроніма, котрий здебільшого входить до складу 

порівнянь («Дніпро берег риє-риє, / Мов козак той зажурився…») та уособлень 

(«А долі сивий наш Козак / Дніпро з лугами виграває»). 

Велика частота використання гідроніма Дніпро в Шевченкових текстах, 

аж до наділення його рисами олюдненої істоти, ймовірно, має на інтуїтивному 

авторському рівні не лише етнонаціональну наповненість, а значно ширший 



історіософський контекст. Дослідники радять враховувати в цьому контексті 

тезу американського історика Е. Кінана про певну географічно-культурну 

єдність всього басейну Дніпра і паралельних річкових систем, яка здавна 

склалася й існувала до ранньомодерного часу, і яку цей учений назвав 

«втраченим континентом Дніпровією» (або «особливим світом Дніпровією») 

[6]. У Шевченкових історіософських текстах подібне «цивілізаційне» 

сприйняття посилюється тим, що цей гідронім дуже часто подається у 

супроводі образу прадавніх високих гір-могил («Між горами старий Дніпро…»; 

«І Дніпр той дужий, крутогорий…»; «…оставсь би сиротою / З святими горами 

Дніпро» й под.). На відміну від метафори Дніпра у «Страшній помсті» Гоголя, 

що має потужну географічну наповненість, у Т. Шевченка він набуває змісту 

сакрального символу – своєрідної життєвої артерії, що єднає, живить, поїть і 

очищує українців. Так, у«Заповіті» ця річка понесе «у синєє море кров 

ворожу», тобто хвору, недужу, затруєну гріхом [15]. 

Гостро переживаючи свою просторову відірваність від батьківщини, 

Т. Шевченко локалізував у змодельованому ним самим образі ностальгійні 

почування, шукаючи на теренах національної історії емоційне піднесення та 

натхнення. Активно залучаючи до образного вислову стилістичний потенціал 

топонімів, він створив досконалий з погляду художньої майстерності й 

поетичної наповненості топос України, в якому виразно простежується кілька 

вимірів – від реального (домінантного) до ментально-емоційного [3]. Топонімія 

«Кобзаря» загалом «спрямована на формування єдиного, цілісного образу 

України та українського народу, зокрема і за рахунок набуття спільної 

історичної пам’яті [16]. Відтак топонімічне «поле» історіософських текстів 

Т. Шевченка варто сприймати насамперед у націоментальному значенні. 
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Т. С. Мейзерська 

 

ТИПОЛОГІЯ ІМАГІНАТИВНОГО МИСЛЕННЯ ШЕВЧЕНКА 

 

Шевченко належить до поетів, які володіли могутньою художньою 

уявою. Цю рису помітив ще Франко, який зазначав, що поет «не підшукував 

образи, не мучився, компонуючи їх, вони самі плили йому під перо, бо його 

поетична фантазія так само, як сонна фантазія кожного чоловіка […]  просто і 

без труду промовляє конкретними образами, як звичайний чоловік − 

абстрактними та логічними висновками» [10, с. 76]. 

Імагінативне мислення (мислення уявою), на думку дослідників, виникає 

у кризових екзистенційних ситуаціях, де дискурсивне мислення (мислення 

поняттями) безсиле. Слід погодитися з думкою С. Балея про те, що у творчості 

Шевченка «дума с а м а , із внутрішніх переживань і потреб викристалізовує 

психічний стан, який в інших людей може витворити стан, близький до 

релігійного» [1, с. 64]. Поезія обертається виключно в полі діяльності духу, у 

власному світі, де все пов’язане між собою іншими, не логічними зв’язками, а 

лише силою великої поетичної інтуїції. Шевченко й сам констатував 

особливості свого творчого процесу, складність поєднання бурхливої уяви, 

тиснення образів і необхідності чіткого висловлювання. «Молода уява, − 

зазначав поет, − не кладе собі меж, не зосереджується в однім великомовнім 

слові, в одній ноті, в одній рисі; вона потребує простору, вона буяє і в буянні 

своїм часто-густо заплутується, падає й розбивається об н е з л о м н и й  

л а к о н і з м » [5, с. 44-45]. Разом із тим своєю уявою поет одномоментно 

схоплював цілісність – усю гаму образів, ситуацій, їх композиційного 

поєднання. 

Головними ознаками імагінативного мислення є метафоротворчість і 

міфогенність образної системи. Точніше сказати: логіка уяви є логікою міфа. 

Шевченкове художнє мислення реалізує фундаментальну категорію мислення 

міфологічного − універсальну співвіднесеність усіх елементів, що виливається 

в постійних ідентифікаціях і творить єдність світу і душі. Міфотворчість 

Шевченка, використовуючи термінологію Юнга, складає своєрідний 

«автономний комплекс» душі, котрий творить своє самостійне, почасти 

http://philology.knu.ua/files/library/movni_i_konceptualni/46-3/51.pdf
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виключене з ієрархії свідомості психічне життя. Можна цілком погодитися з 

тонким спостереженням І. Дзюби про «дивні трансформації уявних об’єктів 

думки» поета, що іноді не мають жодного логічного зв’язку. Але є в цих 

довільних фантастичних перетвореннях «вища поетична переконливість: вони 

позначають моменти переходу духовної енергії поета-пророка в якість буття 

його народу» [3, с. 644]. Загалом, І. Дзюба досить точно помітив зв’язок 

профетичних візій поета з особливостями його художньої уяви. Зсилаючись на 

Б. Спінозу, він цитує: «Оскільки пророки сприймали божественне об’явлення за 

допомогою уяви, то вони, без сумніву, могли сприймати багато такого, що 

перебуває поза межами розуму. Пророки майже все […] духовне виражали 

тілесно, оскільки все це більше узгоджується з природою уяви» [3, c. 665]. 

Шевченко бачить уявою, що, лише даючи поштовх діяльності розуму, 

водночас перекриває його. За спостереженнями Леві-Брюля, в міфологічному 

пралогічному мисленні головним є «закон партиципації» (співпричетності). Тут 

слова постають містичними реальностями, кожна з яких визначає певне 

«силове поле». Мислячий уявою бачить речі тими ж очима, що і логічно 

мислячий суб’єкт, однак, − і це принципово, − він сприймає їх іншою, не тією 

свідомістю. «Будучи містичним за своєю суттю, пралогічне мислення не бачить 

ніякого затруднення в тому, щоб одночасно представити себе і відчути 

тотожність одиничного і множинного, особи і виду, самих відмінних між собою 

істот. І все це в силу партиципації. Це − керівний принцип пралогічного 

мислення: ним пояснюється природа абстракції і узагальнення, властивих 

цьому типові мислення» [6, с. 94]. Саме згідно з цим принципом, на думку Леві-

Брюля, слід пояснювати форми різноманітної діяльності, в тому числі і 

процесів художньої уяви. 

Простір художньої уяви Шевченка неоднорідний, він однаково сильно 

реалізувався як у поетичному, так і в живописному талантах митця, які 

доповнювали одне одного. Хоча саме спокуса словом, плекання «тої мови» 

стали фатальними для поета. Недаремно він зазначить у своєму «Щоденнику»: 

«Я хорошо знал, что живопись – моя будущая профессия, мой насущный хлеб. 

И вместо того, чтобы изучить ее глубокие таїнства […] я сочинял стихи, за 

которые мне никто ни гроша не заплатил и которые, наконец, лишили меня 

свободы […] Право, странное это неугомонное призвание» [11, с. 36]. Слово 

давало можливість для ширшого представлення нічим не приборкуваної уяви 

поета: 

За думою дума роєм вилітає; 

Одна давить серце, друга роздирає, 

А третя тихо, тихесенько плаче 

У самому серці, може й Бог не бачить («Гоголю»). 

Спостереження над поетичною творчістю Шевченка дають підстави 

виділити в ній декілька найбільш виразно проявлених типів імагінації. 

Перший тип – онірична образність чи сонна фантазія поета. 

Автоспостереження над нею Шевченко виклав у своєму листуванні та у 

«Щоденнику». До художнього конструювання оніричної образності він 

звертався у поемі «Сон» та кількох однойменних ліричних поезіях з 



підзаголовками «Гори мої високії…» та «На панщині пшеницю жала…». Сонна 

уява поета – це переважно сильні зорові переживання, серед яких можна 

виділити образність гіпногогічну (таку, що виникає на початку засинання) та 

гіпнопомпічну (таку, що виникає перед пробудженням). Саме між такими 

типами образності замикається вся символічно-гротескова реальність поеми 

«Сон». Сонна фантазія героя поеми «Сон» напрочуд очевидна, вона не поминає 

жодної дрібниці і разом із тим вражає своєю масштабністю. Сновидіння стають 

для поета тим символічним полем, на якому розгортаються його пронизані 

суб’єктивними переживаннями фантазії. Одна візія ніби проектується на іншу, 

надаючи живої, повнокровної рухливості образу. Всепроникне «око серця» 

схоплює у слові пластику живописання, реалізуючи напрочуд достовірні 

картини. «Неначе дива виринають…» і фізично відчутні образи сонної уяви у 

поезії «Сон» («Гори мої високії…»):  

Із хмари тихо виступають 

Обрив високий, гай, байрак; 

Хатки біленькі виглядають, 

Мов діти в білих сорочках… 

А онде, онде над Дніпром, 

На пригорі, ніби капличка, 

Козацька церква невеличка 

Стоїть з похиленим хрестом. 

Варто відзначити, що онірична образність, яка з великою силою 

вибухнула у написаній до заслання поемі «Сон», найбільш рельєфно 

розгортається уже в пізнішій творчості, особливо в передчутті визволення та в 

останні роки життя поета. На думку Франка, такий тип уяви художника набуває 

ознак аналітизму. Він постає органічно близьким другому типу, який можна 

означити як реконструктивна уява. Головною її рисою, на відміну від 

попередньої, видається здатність викликати (реконструювати) образи 

пережитого минулого («N. N.» («Мені тринадцятий минало…»), «П. С.», 

«Г. З.», «А. О. Козачковському», «Садок вишневий коло хати…», 

«Н. Костомарову» («Веселе сонечко ховалось…») тощо). Так, виникаючи із 

минулих вражень, образи уяви перекомбіновуються, створюють нові самоцінні 

художні сполуки. Їх відзначає конкретна, майже тілесна досяжність. Такі 

особливо яскраві образи мають назву ейдетичних: вони схожі на фотографії – 

художньо задокументовані спогади. Як правило, вони динамічні, спонтанні, по-

особливому яскраві у своїй всеоб’ємності, грі контрастних барв, що зраджують 

майстерність живописця і емоційну вибуховість поета.  

Визначаючи образність як наявність у семантиці слова узагальненого 

почуттєво-конкретного образу позначуваного, російський психолінгвіст 

І. А. Стернін експериментально довів, що найбільшою образністю володіють 

слова, які позначають предмети природи (ріка, гай, гора), артефакти (хліб, 

книга), зооморфізми (собака, кінь, кішка), тобто, цілковито конкретна лексика, 

яка позначає найбільш близькі до практичної діяльності людини реалії [9, 

с. 129]. Таке образне сприйняття світу яскраве, спрямоване на конкретизацію, 

наочність і цілісність, воно є експресивно-чуттєвим і конкретно-асоціативним. 



У формуванні такої образності визначальної ролі набуває зорова уява; вона в 

будь-який час легко відновлюється і володіє особливою пластичністю, 

«множинністю образного відлуння» [2, с. 250]. Так, у повісті «Близнецы» 

Шевченко описує пожежу в киргизькому степу, вогненна стихія в його уяві 

здобуває цілком конкретну рухливу образність. Досить часто в уяві поета, 

особливо в період заслання, постають картини Переяслава, Трехтемирівських 

гір, причому в даному разі слід відзначити таку особливість Шевченкового 

образного мислення, як кольоронасиченість. «Згадайте, – пише він у листі до 

А. О. Козачковського, – той чудесний вечір, ту широку панораму, а посередині 

довгу, широку фіолетову смугу, а за тою фіолетовою смугою блискучий, наче з 

золота кутий, Переяславський собор. Яка ч у д е с н а  у р о ч и с т а  тиша! 

Пам’ятаєте? Ми довго не могли слова вимовити…» [12, с. 61-62].  

Сильні зорові враження часто викликають і уявно-слухові асоціації. 

Скажімо, рядки «реве та стогне Дніпр широкий…» можуть викликати в уяві не 

лише образ могутньої ріки, але й цілу галерею картин бурі, високих хвиль, 

ревіння вітру і т. п. залежно від різних обставин і, насамперед, контексту. 

Очевидно, що саме такого типу образність і структурує представлення уяви 

Шевченка, яке, за Потебнею, є синтезом, вищим від образності, поглинає її, 

провокує «згущеність думки», «образ образу» [8, с. 152-153]. Визначальною її 

рисою є перевага національно й культурно зумовлених асоціацій, наявність 

цілого ряду етноміфологем: води, землі, вогню, місяця тощо. 

Реконструктивна уява у творах Шевченка набирає ще більшої 

достовірності при порівнянні художніх текстів зі щоденником і епістолярієм 

автора, спогадами про нього. Реконструктивна уява надає творам письменника 

рис автобіографічності (наприклад, повість «Художник»), що загалом виступає 

визначальною рисою поетового стилю. 

Третій тип – уява конструктивна. Саме уява такого типу є найбільш 

характерною для творчості митця. Він ідентифікується з реаліями людського і 

природного світів, у яких метафорично помножує себе, свій стан душі. Саме 

завдяки метафоричним ідентифікаціям досить обмежена кількість понять і 

реалій у Шевченка творить безкінечну множину похідних, діапазон яких від 

природних до суспільних розчиняється в поняттях екзистенційних. Причиною 

такого уявного світу, такого фантазування найчастіше є екзистенційна 

неспівмірність душі і профанного світу, з якого вона шукає виходу. Ще 

С. Балей помітив, що уява Шевченка замкнена «в нутрі не дуже великого круга, 

поза якого границі не виходить» [1, с. 29]. У межах конструктивної візії 

найбільш яскраво реалізується християнсько-утопічна рефлексія поета, яку 

М. Євшан назвав болісною «тугою за богом, котрому поет хотів зробити місце в 

житті…» [4, с. 30]. Загалом, утопічною вважається сконструйована уявою 

свідомість, яка не відповідає дійсності, що її оточує, і засвідчує конфліктність 

між ідеалом і правдою. У випадку Шевченка головною ознакою 

конструктивного типу уяви видається різка амбівалентність сакрального / 

профанного, на вістрі якої обертаються лірико-екзистенційні та іронічно-

саркастичні іпостасі поета. Своєю нестримною фантазією він конструює 

художні версії розламування зла і торжества божественних істин, містичні 



прозирання української національної історії («Я не нездужаю, нівроку…», 

«Великий льох», «Стоїть в селі Суботові…». В межах цього типу найсильніше 

актуалізується біблійна проблематика поезій Шевченка («Осії глава ХІV…», 

«Подражаніє» («Посаджу коло хатини»), «Ісаія. Глава 35», «Подражаніє 11 

псалму», «Подражаніє Ієзекіїлю. Глава 19» тощо). 

Постійне зміщення кутів зору поглиблює розвиток однієї внутрішньої 

теми автора: з одного боку, він виступає як християнський пророк, 

сакралізуючи міф про страшний суд і воздаяння, з другого – як юродивий, 

котрий спалює світ словом. Те, що в сакральному слові має глибинний 

езотеричний смисл, різко профанується у площині нищівної критики монархії 

[7, с. 93]. 

Уява Шевченка постійно творить межовий маргінальний світ – світ між 

богом і людьми. Це світ «душі невидимих скрижалей», повнокровним 

володарем якого є «око серця», якого не навчились бачити люди. Так 

створюється тонко помічений І. Дзюбою уявний образ кобзаря, присутній 

майже в усіх поезіях автора: «і не просто присутній: він або пісенний оповідач 

та інтерпретатор події (як у «Тарасовій ночі», де «грає кобзар, виспівує, / 

Вимовля словами, / Як москалі, орда, ляхи / Бились з козаками»), або ж його 

погляд і тон (тобто, погляд і тон не автентичного кобзаря, а кобзаря як витвору 

Шевченкової поетичної уяви, кобзаря як Шевченкової стилізації, Шевченкового 

двійника)». На думку дослідника, цим самим митець подає свою версію 

«романтичного стереотипу поета-віщуна; його кобзар, адресуючись до 

християнського Бога, залишається давньослов’янським язичницьким волхвом-

всевідою» [3, с. 152]. 

Четвертий тип уяви можна охарактеризувати як автопрофетичний. 

Найбільш органічно він реалізується у точних передбаченнях поетом власної 

смерті, зафіксованих останніми поезіями «Чи не покинуть нам, небого…» та «А 

поки те, та се, та оне…». В останній поезії з неймовірною силою постають 

образи біленьких хат, старих могил, саду, Дніпра, і, що раптом також вражає … 

возів, які збираються в далеку дорогу … Чи міг здогадуватися поет, яким буде 

його посмертне повернення в Україну…? 

Зовсім непояснюваним залишається і той художній факт, що у раннього 

Шевченка в одному з перших його поетичних творів, поемі «Катерина», раптом 

виникає образ «жовтих пісків» і двічі повторюється фраза «шляхи, піски, 

горе…» на означення майбутнього своєї протагоністки. Чому в його візії 

Катерина піде саме тим шляхом, який згодом чекатиме і самого поета? 

Відповіді немає. Але питання залишаються. Такий, органічний для генія, тип 

уяви поета С. Балей означив як містичну інтуїцію, що «стоїть понад розумом і 

через те […] в силі об’являти правди, яких розум ніколи не в силі поняти, такі 

навіть, які противорічать логічним законам розуму. Містична інтуїція вища 

розуму, вона згладжує протиріччя [...] містичними можна вважати ті твори 

душі, які, виростаючи з її дна, не мають своїх коріннів в тій силі душевній, яку 

називаємо розумом, тому що вони усуваються з-під контролю ума, не 

підчиняються його вимогам і навіть нерідко ідуть з ним у розріз» [1, с. 85-86]. 

Таким чином, творчість Шевченка засвідчує специфіку особливого 



мислення – мислення образами, здатними густо населяти глибинний простір 

його художньої уяви, провокуючи «дивні трансформації уявних об’єктів 

думки». Уява Шевченка є процесом синкретичним, що, за спостереженнями 

І. Франка, поєднує в собі зорові, слухові, запахові, смакові, дотикові асоціації, 

переплавляючи їх в образи великої сугестивної сили, здатної надихати і 

об’єднувати його народ. 
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ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ  

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ СИНТАКСИСУ 

(НА МАТЕРІАЛІ  РАННЬОЇ ТВОРЧОСТІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА) 

 

Необхідність посилення виховного впливу навчання рідної мови 

зумовлена не лише потребою збереження й розвитку культурних надбань 

українського народу, але й нагальною необхідністю піднести духовний рівень 

молоді, виховати справжніх патріотів України. Тому навчальний предмет 

«Українська мова» посідає особливе місце серед шкільних предметів, бо є не 

лише об’єктом вивчення, а й засобом навчання та виховання, отже, потребує 

рішучішої переорієнтації процесу оволодіння знаннями про мову й формування 

мовних, мовленнєвих умінь і навичок учнів на повноцінне засвоєння усіх ліній 

змісту мовної освіти, визначених Державним стандартом, – мовленнєвої, 

мовної, соціокультурної і діяльнісної (стратегічної) [7, с. 32]. 

Соціокультурна змістова лінія є засобом опанування національних, 



загальнолюдських культурних і духовних цінностей, нормами, які регулюють 

стосунки між поколіннями, статями, націями, сприяють естетичному й 

морально-етичному розвиткові особистості, органічному входженню її в 

соціум. Змістове наповнення цієї лінії здійснюється на основі відбору 

соціокультурних відомостей освітніх галузей «Мова і література», 

«Суспільствознавство» та «Мистецтво», а також інших, суміжних освітніх 

галузей. Реалізується ця змістова лінія на основі дібраних текстів відповідної 

тематики, що використовуються як дидактичний матеріал мовної і мовленнєвої 

змістових ліній, а також за допомогою системи спеціальних та інтелектуально й 

емоційно орієнтованих завдань, які передбачають опрацювання цих текстів [7, 

с. 33]. 

Високий рівень соціокультурного розвитку учня залежить від 

сформованості в нього соціокультурної компетентності. Зміст навчального 

предмета є одним із дієвих засобів її формування. Спираючись на праці 

сучасних учених (О. Горошкіна, А. Ярмолюк та ін.), соціокультурну 

компетентність носія мови розглядаємо як інтегративне особистісне утворення, 

складниками якого є:  

- знання, пов’язані зі світовою, національною, регіональною культурою, 

цінностями, що визначають стосунки між людьми, між людиною і світом; 

- шанобливе ставлення до культурних надбань, дбайливе ставлення до 

рідної мови, відповідальне ставлення до рідномовних обов’язків, поважне 

ставлення до інших мов; 

- бажання здійснювати свою діяльність у соціальному середовищі, зокрема 

й мовленнєву поведінку, за законами добра й краси; 

- уміння організовувати власну діяльність, зокрема й мовленнєву, з 

урахуванням соціальних норм поведінки, морально-етичних, естетичних 

та інших цінностей; 

- досвід емоційно-ціннісного ставлення до світу; 

- здатність до життєтворчості в певному лінгвосоціумі [4, с. 3]. 

Цілком слушно у структурі соціокультурної компетентності О. Горошкіна 

виділяє такі компоненти: лінгвокраєзнавчий, лінгвокраїнознавчий, 

лінгвополікультурний [3, с. 184-186]. Лінгвокраєзнавчий компонент 

соціокультурної компетентності учня як україномовної особистості містить 

соціокультурні знання про рідний край, уміння оперувати цими знаннями в 

мовленнєвій практиці засобами української мови; лінгвокраїнознавчий – знання 

про національно-культурні надбання України, здатність використовувати 

відповідні знання в соціальному житті; лінгвополікультурний – знання про 

соціальні особливості різних націй, народностей, з представниками яких 

можливе спілкування сучасного школяра, уміння оперувати цими знаннями в 

конкретній соціально-мовленнєвій ситуації тощо. Становлення структурних 

компонентів соціокультурної компетентності україномовної особистості 

школяра природно залежить від різних соціокультурних чинників: культурних 

надбань окремого регіону України, національної культури українців, 

загальнолюдської культури, полікультурності соціуму, етнічних стереотипів, 

традицій, соціальних установок, засобів масової інформації, спілкування, 



соціальної потреби у співпраці тощо. 

Урахування цих чинників під час цілеспрямованого формування 

соціокультурної компетентності в процесі навчання української мови є умовою 

подолання внутрішніх суперечностей між реальним рівнем соціокультурного 

розвитку україномовної особистості учня та потенційним високим рівнем 

соціокультурного розвитку, на який орієнтується ця зростаюча мовна 

особистість відповідно до власних і суспільних запитів та освітніх цілей.  

Ефективність становлення україномовної особистості школяра 

закономірно визначається лінгвометодичними чинниками, серед яких особливо 

важливими вважають такі:  

1) здійснення міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків у процесі 

реалізації соціокультурної змістової лінії україномовної освіти; 

2) урахування ідеї духовно-синергетичної сутності рідної мови [1]; 

3) забезпечення сукупної реалізації мовно-системного, мовленнєво-

комунікативного та соціокультурного напрямів мовної освіти на основі 

єдності понять «істина», «добро», «краса»;  

4) посилення соціокультурного спрямування шкільного курсу української 

мови шляхом залучення краєзнавчих матеріалів до навчально-виховного 

процесу;  

5) застосування вчителем творчого підходу до проектування уроку 

української мови з використанням методів, технологій навчання, які 

активізують діалог у соціокультурному навчально-виховному 

середовищі.  

Серед лінгводидактичних чинників, які підвищують ефективність 

духовно-інтелектуального становлення україномовної особистості школяра, 

провідним є здійснення міжпредметних зв’язків у процесі реалізації 

соціокультурної змістової лінії. В чинній програмі зазначено, що саме 

міжпредметні зв’язки забезпечують інтеграцію мови з іншими предметами, 

активно впливають на розвиток інтелектуальних і моральних якостей 

особистості, її свідомості й мислення, комунікативних умінь і навичок [7, с. 34]. 

Питанням міжпредметних зв’язків у шкільній практиці присвячено низку 

публікацій останнього часу (праці М. Пентилюк, С. Карамана, Т. Донченко, 

Л. Варзацької, Н. Голуб та ін.). Автори зосереджують увагу здебільшого на 

проблемах особистісно зорієнтованої моделі мовленнєвого розвитку учня, 

організації проектної діяльності, спираючись на дослідження пізнавальних 

процесів та емоційно-вольової сфери школярів таких відомих учених, як 

О. Потебня, І. Огієнко, К. Ушинський, В. Сухомлинський [2]. Інтегративний 

зміст комунікативної компетенції, розвиток умінь в основних видах 

мовленнєвої діяльності – аудіюванні, читанні, говорінні, письмі – відбувається 

не лише на уроках рідної мови, але й під час сприймання навчальних матеріалів 

на уроках літератури, історії, географії, природознавства тощо [5]. 

Інтеграція матеріалів з різних навчальних предметів цілком відповідає 

меті навчання української мови. У більшості випадків автори науково-

методичних праць ілюструють теоретичні засади зразками практичного 

використання бінарних уроків (мова – література; мова – музика; мова – історія 



тощо), базуючись при цьому на досягненнях лінгводидактики (Ф. Буслаєв) та 

сучасних методистів (М. Стельмахович, Т. Донченко, Л. Бондарчук), 

з’ясовуючи та уточнюючи зміст таких понять, як «уроки словесності», їх 

змістові та структурні особливості, мотивацію навчальної діяльності на 

бінарних уроках. 

Міжпредметні зв’язки між українською мовою та літературою абсолютно 

органічні, природні. Адже фольклор, художня література – невичерпне джерело 

українознавства. Талановиті художники слова дають стилістично довершені 

взірці, на яких виховується емоційне сприйняття краси слова. Дуже важливо на 

уроках мови використовувати зразки літературних творів таких унікальних 

митців, як Т. Шевченко, Л. Костенко, Гр. Тютюнник, Є. Гуцало та ін. 

Отже, наведемо приклад інтегрованого уроку (урок, на якому вивчають 

складні питання, що є предметом розгляду різних навчальних дисциплін, 

приміром, мови й літератури; мови та історії; мови, літератури й 

образотворчого мистецтва, меншою мірою – мови й математики, мови й 

географії ) [6, с. 61], на якому відбувається реалізація соціокультурної змістової 

лінії. Він присвячений темі «Безсполучникове складне речення, смислові 

зв’язки між простими реченнями у складному» (на матеріалі ранньої творчості 

Т. Г. Шевченка; 9 клас). 

Мета уроку: систематизувати знання учнів про сполучникове речення та 

розглянути особливості безсполучникового складного речення на прикладі 

ранньої лірики Т. Г. Шевченка, поглибити елементи лінгвістичного аналізу 

ліричного твору; розвивати уважність, зосередженість, удосконалювати вміння 

виправляти мовленнєві, змістові, граматичні, пунктуаційні помилки; навички 

творчо-пошукової роботи; виховувати любов і повагу до історичного минулого 

нашого народу, до нев’янучої краси рідного слова. 

Обладнання: портрет Т. Г. Шевченка, виставка літератури, ТЗН. 

Мовна тема: «Свою Україну любіть, Любіть її… Во врем’я люте, / В 

останню тяжкую минуту / За неї Господа моліть» (Т. Г. Шевченко). 

Робота на уроці відбувається у творчих групах: мовознавці, 

літературознавці, історики, кожна з яких взаємодоповнює іншу. 

Хід уроку. 

Розпочинається урок зі вступного слова вчителя бесідою, мета якої – 

настроїти учнів на сприйняття матеріалу з мови та систематизувати знання з 

літератури та історії. 

Літературознавці. У ранній період творчості (1838-1843 рр.) 

Т. Г. Шевченко багато уваги приділяв історичній тематиці. Однією з головних 

його тем є боротьба українського народу проти поневолення польською 

шляхтою. Уже в «Кобзарі» 1840 р. була надрукована поема «Тарасова ніч» 

(1838). В основу твору покладено події травня 1630 р., коли відбувся бій козаків 

проти військ польського гетьмана С. Конецпольського під Переяславом. На 

чолі боротьби стояв Тарас Трясило. 

Історики. Повстання проти армії польського гетьмана 

С. Конецпольського очолював Тарас Трясило (Тарас Федорович). Вирішальний 

бій стався під Переяславом 22 травня 1630 р., після трьох тижнів запеклої 



боротьби козаки розбили армію С. Конецпольського. 

Наливайко Северин – ватажок народного повстання проти шляхетської 

Польщі наприкінці 16 ст. (1594-1596); був захоплений у полон і страчений у 

Варшаві 1597 р. З ім’ям Наливайка пов’язано багато народних пісень та легенд. 

Кравчина – це Северин Наливайко (походження з кравців). Павлюга – 

поет має на увазі Павлюка (Павла Махновича Бута) – одного з ватажків 

народного повстання проти шляхетської Польщі (1637). Був страчений у 

Варшаві 1638 р. У цьому випадку – анахронізм, бо Павлюк виступав пізніше – 

після повстання під проводом Тараса Трясила. 

Літературознавці. Приваблювала Т. Г. Шевченка й тема боротьби 

українського народу проти турецько-татарських загарбників. Вперше вона 

порушена в поемі «Іван Підкова» (1838), також опублікованій у «Кобзарі» 1840 

р. 

Історики. Іван Підкова – козацький ватажок другої половини 16 ст., 

відомий у народі походами проти турків. Про його морський похід відомостей 

немає. 

Літературознавці. Поема композиційно складається з двох частин. У 

першій розповідається про минулі часи, які протиставляються сучасному 

Шевченкові становищу України. Тут відтворено тугу за минулим, при цьому 

помітна деяка його ідеалізація: 

Було колись – в Україні 

Ревіли гармати; 

Було колись – запорожці 

Вміли панувати.  

Панували, добували 

І славу, і волю […] 

Було колись добре жити 

На тій Україні… [8, с. 94-95]. 

У другій частині безпосередньо зображується морський похід. Яскраво 

подається образ сміливого отамана – керівника походу. Він наділений 

надприродною силою: 

А попереду отаман 

Веде, куди знає. 

Походжає вздовж байдака […] 

Підняв шапку – човни стали. 

«Нехай ворог гине! […] 

А у Царград, до султана, 

Поїдемо в гості!»  

[…] Надів шапку. 

Знову закипіло 

Синє море… [8, с. 96]. 

Ця гіперболізація бере свій початок із фольклору. Так оспівував народ 

героїв у піснях, легендах, думах, таким бачив своїх героїв-предків (образ 

Данила Нечая у пісні «Ой з-за гори високої»). А в думі «Отаман Матяш старий» 

герой «на доброго коня сідає, шість тисяч турок-яничар побіждає». 



Гіперболізований в Т. Г. Шевченка і образ Івана Підкови. Поема апологетизує 

гордість народу за героїчну боротьбу в минулому, будить патріотичні почуття. 

Якщо в поемі «Іван Підкова» подано лише картину початку походу, то 

вже у поемі «Гамалія» відтворено весь похід, бій у Царгороді, повернення 

козаків з перемогою на Батьківщину. Поема написана в 1842 р. і починається 

вона піснею невільників, створеною під впливом народних дум (про Самійла 

Кішку, Олексія Поповича, Марусю Богуславку, Івана Богуславця та ін.) 

Історики. Гамалія не історична особа, але в 17-18 ст. серед козацької 

старшини було кілька Гамалій. Згадуються вони й у «Истории руссов». Це – 

узагальнений образ козацького ватажка.  

Літературознавці. Ватажок Гамалія в поемі зображений у тісних зв’язках 

з козацтвом. Запорожці пливуть до Туреччини: «Пливуть собі, співаючи, / Море 

вітер чує; / Попереду Гамалія / Байдаком керує…» [8, с. 209]. 

Гамалія здобуває славу «На весь світ великий, на всю Україну». 

Запорожці в поемі вималювані яскравіше, ніж у поемі «Іван Підкова». Тут 

подано зримі картини бою, показано відвагу доблесних оборонців рідної землі. 

Історики. Чернець – гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. Під його 

проводом козаки здійснили ряд успішних походів на татарські й турецькі міста, 

фортеці, які були водночас і невільницькими ринками. Насправді Сагайдачний 

ченцем не був, він помер 1622 р. від рани, яку дістав у бою під Хотином (1621 

р.). Т. Г. Шевченко, як і історики, вважав, що Сагайдачний помер у монастирі. 

Літературознавці. 

А не женеться Візантія: 

Вона боїться, щоб Чернець 

Не засвітив Галату знову… [8, с. 212] (передмістя Стамбула, яке 

спалив Сагайдачний в одному з боїв). 

Широко використана в поемі персоніфікація. Лиман передав Дніпрові 

журбу-мову, Дніпро зареготався, Босфор схаменувся. 

Звертається Т. Г. Шевченко й до Г. Квітки-Основ’яненка (1839), якого 

називає «отаманом», «батьком», «орлом сизокрилим». Поезія-послання 

починається романтичною картиною природи. Тут же згадка про минуле 

України, яке протиставляється сучасному. Коли на Україні «кров ляха, татарина 

морем червоніла», тепер же його країна «Обідрана, сиротою / Понад Дніпром 

плаче; / Тяжко-важко сиротині, / А ніхто не бачить…» [8, с. 92]. У цій поезії 

Т. Г. Шевченко, оспівуючи минуле, прагне розв’язати важливі проблеми 

сучасності, з’ясувати «Чия правда, чия кривда / І чиї ми діти?» [8, с. 92]. 

Минуле повинно давати відповідь на проблеми сучасності. Саме тому поет і 

закликає Г. Квітку-Основ’яненка співати про славне минуле України, про 

боротьбу проти поневолювачів. Митець висловлює віру й упевненість, що їй 

належить велике майбутнє: 

Наша дума, наша пісня 

Не вмре, не загине… 

От де, люде, наша слава, 

Слава України! [8, с. 93]. 

Учитель. Т. Г. Шевченко відтворює героїчне минуле нашого народу 



стилістичними засобами мови: фонетичними, лексичними, морфологічними, 

синтаксичними. Адже саме слово є «клітиною мислі та артерією сили духу» 

(П. Воронько). Влучно сказане, образно складене швидше переконує, адже 

думка – це «господар слів» (І. Вихованець). Вона вказує їм, як поводитися в 

реченні. А речення, як відомо, є основною одиницею синтаксису.  

Мовознавці. Систематизували знання про складне сполучникове речення 

теоретично та практично. 

Коментоване письмо (на дошці написані речення різних видів). 

Завдання: 

1) визначити, з якої поезії речення; 

2) зробити синтаксичний розбір речення, намалювати схеми. 

І. Свідок слави дідівщини / З вітром розмовляє, / А внук косу несе в росу, / За 

ними співає. («Іван Підкова»). 

ІІ. Заспівали козаченьки / Пісню тії ночі, / – Тії ночі кривавої, / Що славною 

стала Тарасові, козачеству, / Ляхів що приспала. («Тарасова ніч»). 

ІІІ. Слава тобі, Гамалію, / На весь світ великий, / На всю Україну, / Що не дав 

ти товариству / Згинуть на чужині. («Гамалія»). 

ІV. Не вернуться сподівані, / Не вернеться воля, / Не вернуться запорожці, / Не 

встануть гетьмани, / Не покриють Україну / Червоні жупани! («До 

Основ’яненка»). 

Проблемні питання. До якого стилю належать подані речення? Що 

об’єднує всі ці речення? Аргументувати відповідь. 

Диктант-завдання: з’ясувати смислові зв’язки між простими реченнями 

у безсполучниковому складному реченні. 

1. Зажурилась Україна – Така її доля! («Тарасова ніч») (неоднорідні 

частини-речення: одне речення пояснює інше). 

2. Знову закипіло / Синє море; вздовж байдака / Знову походжає / Пан 

отаман та на хвилю / Мовчки поглядає. («Іван Підкова») (однорідні 

речення-частини у безсполучниковому реченні: зображувані явища 

відбуваються одночасно). 

3. Утни, батьку, орле сизий! / Нехай я заплачу, / Нехай свою Україну / Я ще 

раз побачу. («До Основ’яненка») (однорідні речення-частини у 

безсполучниковому складному реченні: зображені явища відбуваються у 

певній часовій послідовності). 

4. Було колись – в Україні / Лихо танцювало, / Журба в шинку мед-горілку 

поставцем кружала. («Іван Підкова») (однорідні речення-частини у 

безсполучниковому складному реченні: зіставляється зміст одного 

простого речення з іншим). 

Учитель. Давайте пригадаємо основні одиниці поетичного синтаксису і 

на прикладі аналізованих поезій з’ясуємо їх роль у цих творах. 

Літературознавці. Поезії Т. Г. Шевченка переважно починаються 

непрямим порядком слів, тобто поет з метою акцентування уваги саме на дії 

використовував інверсію:  

Б’ють пороги, місяць сходить, / Як і перше сходив. («До Основ’яненка»); 

Було колись – в Україні Ревіли гармати; / Було колись – запорожці вміли 



панувати. («Іван Підкова»). 

Мовознавці. Ці речення – безсполучникові складні з однорідними 

реченнями-частинами: зображувані явища відбуваються одночасно. 

Літературознавці. В аналізованих поезіях зустрічаємо чимало прикладів 

використання анафори: 

Де паслися ваші коні, / Де тирса шуміла, / Де кров ляха, татарина / Морем 

червоніла. («До Основ’яненка»). 

Не вернуться сподівані, / Не вернеться воля, / Не вернуться запорожці, / 

Не встануть гетьмани, / Не покриють Україну / Червоні жупани! («До 

Основ’яненка»). 

Самостійна робота. Знайти і записати риторичні фігури, з’ясувати їх 

роль:  

Було колись – панували, / Та більше не будем! / Тії слави козацької / 

Повік не забудем! (риторичне ствердження – поезія «Тарасова ніч»). 

Бідна моя Україно, Стоптана ляхами! / Україно, Україно! / Серце моє, 

ненько! (там же – риторичне звертання). 

Тільки у Скутарі, в склепу, не дрімають / Козаки сердеги. / Чого вони 

ждуть ? (риторичне запитання – поезія «Гамалія»). 

Літературознавці. У творчості раннього періоду Т. Г. Шевченко оспівав 

героїчне минуле українського народу. Увагу поета привертали ті факти 

минулого, які прикметні самовідданою боротьбою народу проти загарбників та 

пригноблювачів за свою волю й незалежність. Мотив визвольної боротьби є 

основним у поезіях «Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Гамалія», «До 

Основ’яненка». 

У ліричному творі «Тарасова ніч» відображено події визвольної боротьби 

українського народу проти польської шляхти. «Іван Підкова» та «Гамалія» 

змальовують героїчні морські походи запорізького козацтва проти турецьких 

загарбників. Ці твори є «немов дзвінким погуком козацького геройства та 

відваги й енергії» (І. Я. Франко). 

У вірші-посланні «До Основ’яненка» поет оспівує героїчне минуле 

нашого народу. Звертаючись до свого попередника, він прагне з’ясувати болючі 

проблеми нації, актуальні й для сьогодення. Його найбільше хвилює питання: 

«Чия правда, чия кривда і чиї ми діти»... 

Семантико-стилістичним центром усіх аналізованих творів є слово 

«слава», яке повторюється у різних морфологічних формах 12 разів. У такий 

спосіб Т. Г. Шевченко глоризує доблесть славного козацтва у виборюванні волі 

для рідної землі.  

Мовознавці. Систематизували знання про складне сполучникове та 

безсполучникове речення, смислові зв’язки між простими реченнями у 

складному реченні на основі поетичних творів Т. Г. Шевченка «Іван Підкова», 

«Гамалія», «Тарасова ніч», «До Основ’яненка». 

Підсумовуючи, зазначимо, що реалізація ідеї навчання української мови 

як чинника соціокультурного розвитку школярів уможливлює духовно-

інтелектуальне становлення зростаючої мовної особистості. Умовою 

ефективного формування культурного носія української мови є така навчально-



методична модель, яка ґрунтується на особистісно орієнтованому, 

лінгвокультурологічному, текстоцентричному, комунікативно-ситуативному 

підходах до розроблення й упровадження методики реалізації соціокультурної 

змістової лінії україномовної освіти. Навчально-виховна система, побудована 

відповідно до цієї моделі, дає змогу трансформувати соціокультурні знання й 

уміння в особистісні морально-етичні переконання, ціннісні смисложиттєві 

орієнтири, духовно-естетичні пріоритети, практичний соціокультурний і 

комунікативний досвід учня сучасної загальноосвітньої школи. 
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Г. П. Морій 

 

ТАРАС ШЕВЧЕНКО У СПРИЙНЯТТІ СУЧАСНИКІВ 

 

В історії української нації, її культури, мови, філософії, етноконсолідації 

Тарас Шевченко, без перебільшення, є постаттю рідкісно унікальною та 

неповторною. Поет, мислитель, художник, етнограф, Пророк, вершинна 

парость родового дерева нашої нації, виразник і хранитель народного духу, 

«син мужика», він піднявся понад драматичними обставинами особистого та 

суспільного життя, ставши «володарем в царстві Духа» (І. Франко). Слово 

Шевченка – це свого роду священнодійство, форма щоденної молитви, в якій 



він обстоював праведне й доброчинне, утверджував «неложними устами / 

казати правду», якої нам так бракує в оманливих пастках сьогодення.  

Шевченко, поза сумнівом, є постаттю геніальною. І це вже аксіома. Геній 

же завжди «прямує до найповнішого розкриття своєї особистості, до створення 

власного «космосу» – непереможно і всебічно. Тому часто живе відразу в 

кількох добах і йде в кількох напрямках» [8, с. 126]. У контексті мови про 

сприйняття сучасниками величної постаті Шевченка виникає чимало 

плюралістичних, почасти й суперечливих думок. Проте очевидним є той факт, 

що сьогодні, як писав свого часу прибічник і послідовник Шевченкової 

державницької доктрини Є. Маланюк, «наше знайомство з поетом щойно 

почалося» [8, с. 151]. Істотно, що «ефект від такого наближення настільки 

значний, що фактично перед нами постає новий Шевченко» [6, с. 236]. Після 

зняття із офіційної біографії Кобзаря ідеологічних табу, сьогоднішньому 

поколінню українців стало зрозумілим, що «його ідеї, образи, герої, його 

ціннісні настанови, сама постать Шевченка – поета-пророка володіють 

потужним національно-смисловим потенціалом» [4, с. 10]. Тут годилось би 

згадати ім’я С. Смаль-Стоцького, який у завзятій боротьбі за істинного 

Шевченка стверджував, що розуміння його творчості і «висвітлення його 

особистості можливі лише за умови національного підходу до національного 

генія» [8, с. 124]. 

В уяві сучасників дедалі чіткіше викристалізовуються контури Шевченка 

як поета-історіософа, котрий намагався прищепити національній колективній 

пам’яті (усвідомленій та неусвідомленій) відчуття власної ідентичності, 

витіснити з національного буття духовні «сурогати» (Я. Потапенко) 

колоніального дискурсу, викриваючи приспані національні інстинкти й 

кидаючи «і мертвим, і живим, і ненарожденним землякам» гнівні інвективи 

щодо «малоросійського» комплексу. Ж. Лакан стверджував, що підсвідоме 

структурується подібно до мови, отже, мова «структурує» Людину. 

Наважимося припустити, що Т. Шевченко інтуїтивно відчував щось дуже 

подібне. У своїй націєтворчій стратегії він як «поет державний» (за 

Є. Маланюком) виходив з імперативу Високого Слова, що формує індивіда й 

націю за своїм образом і подобою» [10]. Шевченко, безумовно, «усвідомлював 

свою пророчу місію воскресителя народного духу, національної пам’яті, 

національної мови, української мови, українського Слова, бо Слово є 

могутньою естетичною силою, здатною підняти з колін імперську людину – 

раба, порятувати її від принизливого знеособлення, відкрити рабські вуста й 

зігріти охололі душі. У його розумінні Поет, Митець – виразник волі Господа, 

який загартовує святим вогнем творчості обраних, наділяє їх особливим даром 

чути Слово і народжувати істину» [4, с. 9]: 

Жива  

Душа поетова святая, 

Жива в святих своїх речах, 

І ми, читая, оживаєм 

І чуєм Бога в небесах [12, с. 184]. 



Ці й подібні думки про Шевченка, його візіонерство, прозирання в 

майбутнє особливо актуалізувались у ювілейні роковини поета, коли не тільки 

українська, але й уся світова громадськість відзначала його 200-ліття. З цього 

приводу буквально напрошуються аналогії. 2014 рік був знаменитий ще однією 

важливою датою, безпосередньо причетною до Шевченка – його слова, 

національних ідей тощо. Йдеться про 175-ті роковини від дня народження 

видатного українського фольклориста Павла Чубинського, автора слів гімну 

України. Це два велетні, що за значущістю для розвою національного духу 

нагадують собою дві вершини на терені України. Вони стоять поруч, проте 

кожен із них має власну висоту: Шевченко – в літературі, Чубинський – в 

етнографії та фольклористиці. 

Народились вони з різницею у чверть століття, в одних географічних 

межах: Шевченко в селі Моринці Київської губернії, Чубинський – у Борисполі 

Полтавської губернії (нині Київська область). Обидва прожили коротке, але 

сповнене болем за Україну життя. Обидва були борцями за правду й 

постраждали за неї. Царським урядом були заслані на різні терміни далеко від 

рідного краю, що й спричинило тяжкі фізичні недуги та передчасну смерть. 

Шевченко пішов із життя у віці 47 років, Чубинський прожив усього 45 літ. 

Зближує цих двох велетнів любов до України та потужна сила енергії 

поетичного слова. Невипадково вірш Чубинського «Ще не вмерла Україна» 

вперше був надрукований у львівському журналі «Мета» поряд із 

Шевченковими поезіями «Мені однаково...», «Заповіт», «Н. Костомарову» 

(Веселе сонечко ховалось...) і сприймався як твір одного автора. А через 17 

років після появи «Заповіту» Чубинський у стані високого духовного 

піднесення написав вірш «Ще не вмерла Україна» [5].  

Коли пішов із життя Шевченко, серед шести українців, котрі виголосили 

прощальне слово над його домовиною, був і Чубинський. Він брав участь у 

похоронах, проводив труну з тілом поета до смоленського кладовища, 

відгукнувся на смерть великого Кобзаря такими словами: «Ще одна втрата у 

слов’янському світі, ще одна могила на слов’янському кладовищі. Згас великий 

поет, погасла людина, у якої не було зерна неправди за собою. Але не згубиться 

це світло посеред тіней […] Зрівняється його могила та його печальне 

існування, його слава – сльози не загинуть, і далекі нащадки скажуть про нього. 

Недаремно він на світ родився, свою Україну любив!» [5].  

Цікаво, що Чубинський значною мірою сприяв поширенню поезії 

Шевченка серед петербурзької молоді, який був для нього «апостолом правди і 

науки». Він слухав живе слово духовного пророка, котрий покладав на слово 

близькі й для Чубинського ідеї національної консолідації. Така близькість 

заявлена й подібністю текстів обох авторів: 

Шевченко: Поховайте та вставайте, 

Кайдани порвіте 

І вражою злою кров’ю 

Волю окропіте! [11, с. 306]. 

Чубинський: Душу й тіло ми положим за нашу свободу, 

І покажем, що ми, браття, козацького роду [1]. 



Слово Шевченка й слово Чубинського перейняте потужною духовною 

взаємодією між поетом і його народом. І це слово, ці думи («квіти мої, діти») 

кожен із них виряджав із місією духовного пробудження української людини 

від національної амнезії. Наділені енергією націєтворення через розгортання 

духовної історії України, обидва тексти в скрутні для держави часи, коли її воля 

й незалежність виборювалась під обстрілами снайперів, стали «основним 

інструментом відродження фактично завмерлого національного організму» [7, 

с. 198]. 

У Шевченковій поезії – любов до рідного народу й водночас строге 

застереження: «Погибнеш, згинеш, Україно, / Не стане знаку на землі…» [12, 

с. 242]. Дослідники творчості Кобзаря одностайні в тому, що універсальним 

чинником його художності є «життєдайнотворча правда Нації» [8]. Тому його 

Слово останніми часами з такою емоційною силою живе в етнонаціональному 

духовному просторі. Саме «багато в чому завдяки Шевченкові такі всенародні 

протестні зрушення, як Помаранчева революція і Євромайдан, стали 

революціями духу. Духу національного, що поривається відродити й утвердити 

національну й людську гідність громадян України» [4, с. 10]. Шевченко ніби 

незримо перебуває серед нас. Перебував він на Київському Майдані, на 

майданах інших міст України під час гарячої зими 2013-2014 рр. Були там не 

лише портрети Шевченка. Чимало людей зверталися до його поезії та 

знаходили в ній відповіді на питання, що цікавили їх. Убачали в цій поезії 

пророцтво, дзеркало, в якому відображаються події сучасної України. Над 

Майданом височіли півметрові літери поетичного звернення Шевченка: 

Борітеся – поборете, 

Вам Бог помагає! 

За вас правда, за вас слава 

І воля святая! [11, с. 282].  

Цей заклик із поеми «Кавказ» став особливо близький кожному, хто чув 

його з вуст 21-річного Сергія Нігояна, якого на смерть скосила снайперська 

куля в перші дні протесту проти свавільної влади. Шевченко в цьому творі, 

написаному «ще до свого десятирічного заслання в солдати у степи безкраї за 

Уралом у листопаді 1854 року, висловив свій біль і співчуття народам Кавказу, 

свою солідарність, закликаючи їх боротися за свою свободу й вірити Божій 

«силі й духу живому» [4, с. 3].  

Для сучасників вельми важливим є також Шевченкове ненастанне 

прагнення вивести український народ з «єгипетської неволі». У віршах цього 

тематичного плану звучить інвективний пафос, гнів до пристосуванців серед 

власного народу: «Гірше ляха свої діти / Її розпинають…» [11, с. 290]. В оцінці 

національної історії поет вважав найбільшим злом України її «байстрят» і 

«горепровідників» (В. Панченко). Його саркастичні інтонації в засудженні 

українських «перевертнів й приблуд» (В. Симоненко) прочитуються в багатьох 

суспільно-історичних та духовно-естетичних контекстах. З особливою силою 

він викривав «малоросійську квазіеліту», уражену «вірусом національного 

відступництва. Вона безлика, а криза ідентичності, асимільованість, утікання 

від свого національного «Я» й запобігання перед чужинцями неминуче 



призводять до моральних хвороб, що починаються із втрати елементарної 

гідності» [9, с. 13]: 

Раби, подножки, грязь Москви, 

Варшавське сміття – ваші пани, 

Ясновельможнії гетьмани, 

Чого ви чванитеся, ви! 

Сини сердешної Украйни! 

Що добре ходите в ярмі… [11, с. 290]. 

Близькість Шевченка сучасникам також і в тому, що він закликав до 

об’єднання, але до об’єднання людей «спільного духа». Про це треба пам’ятати 

особливо сьогодні, коли не втомлюються фарисеї різних мастей закликати до 

єдності. Від такого об’єднання застерігав нас Д. Донцов у статті «Незримі 

скрижалі Кобзаря»: «Пригадайте, що ніколи не кликав [Шевченко] 

об’єднуватися з кочубеями, ні з шашелями, які гризуть і тлять тіло нації! Ні з 

лакеями чужинецькими, ні зі спекулянтами і шахраями! А коли будуть 

апелювати облудники об’єднання іти з ними «боротися за правду», 

відповідайте їм словами Шевченка: «Не вам, донощики і фарисеї, за правду 

пресвятую стать!». За цю правду стати треба, об’єднавшись з людьми 

однакового духа!» [3]. І саме таким є дух непокори, козацького завзяття, 

незламності, невмирущої віри у Бога, Добро і Справедивість – найголовніші 

надбання Шевченкового потрактування національної історії, національної ідеї. І 

Заповіт його полягає якраз у тому, аби ми («славних прадідів великих правнуки 

погані») оцей Дух змогли відродити в собі: 

Прочитайте знову 

Тую славу. Та читайте 

Од слова до слова, 

Не минайте ані титли, 

Ніже тії коми, 

Все розберіть… та й спитайте 

Тойді себе: що ми?.. 

Чиї сини? яких батьків? 

Ким? за що закуті?.. [11, с. 289].  

У свідомості сучасників Т. Шевченко постає поза ідеологічними міфами, 

його ж творчість сприймається об’єктивно як сутнісний системотвірний чинник 

державного мислення. Є. Маланюк писав, що якби наприкінці ХІХ століття 

«комусь спало на думку поставити тему «Шевченко як поет державний», то, 

поза всяким сумнівом, на такого дивака подивилися б як на буйного 

божевільного» [8, с. 152]. Сьогодні ж, як справедливо зазначає відомий 

шевченкознавець Г. Клочек, очевидно, що погляд на Т. Шевченка «як поета 

національної ідеї, як ідеолога української державності поступово стає 

узвичаєним […] Розуміти Шевченка як поета-державника зовсім не означає 

розуміти його тільки як автора відомої сентенції, що «В своїй хаті своя й 

правда. І сила, і воля». Творчість поета наділена винятковою здатністю 

виховувати державне мислення. Вона дає розуміння і відчуття національної 

ідентичності, формує правдивий погляд на українську історію, виявляє 



національні хвороби, наснажує вірою у краще майбутнє нашого народу» [6, 

с. 236].  

Історична заслуга Т. Шевченка в тому, що він розширив межі приватної 

людської самосвідомості до масштабів буття загальнонаціонального та 

загальнонародного. В його творчості народне життя виступає не як опора для 

почуттів і думок передової людини, не як мета його усвідомлених ідейних 

пошуків і прагнень, а як єдино можлива і реальна сфера його існування. Тому 

закономірно, що український поет, як підкреслює М. Жулинський, «посідає 

чільне місце серед слов’янських націотворців, серед будителів національного 

духу своїх народів, кожен із яких у тій чи тій літературній формі висловив 

власну любов до свого народу, до свого краю, до своєї батьківщини, як це 

здійснив Великий Кобзар» [4, с. 11]. 

Отже, Тарас Шевченко був і залишається постаттю, яка об’єднує всіх в 

Україні та в усьому світі, постаттю, перед якою схиляються переважно, аби 

сказати слова вдячності й глибокої любові на всіх континентах, постаттю, що 

попри всі драматичні негоди зуміла піднятися понад світом зла і насильства, 

виплекати й донести до нас чистий «оазис», цілюще джерело незрадливої, 

глибинної любові і до України, й до всіх людей світу. І з цього джерела нам ще 

пити й пити, осмислювати й осмислювати, що мали й що маємо, що втратили і 

що можемо набути і для нинішньої потреби, й для вічної культури – 

національної та світової. Бо він був ідеологом національного об’єднання та 

пристрасним гуманістом. І сьогодні, в нелегку для України пору випробувань, 

нам, як ніколи, слід не тільки пам’ятати, але й щоденно виконувати Шевченкові 

заповіти: «Свою Україну любіть..»; «Злоначинающих спини…»; «Обніміте ж 

брати мої, / Найменшого брата, – Нехай мати усміхнеться…». 

Сучасна демократична вільнолюбна Україна, поза сумнівом, постала на 

монолітті думки та слова Кобзаря. «Життєдайнотворча правда Нації» 

(Є. Маланюк), як наскрізна художньо виражена категорія в естетиці й поетиці 

Т. Шевченка, є «становим хребтом» більшості досліджень його спадщини – від 

промови П. Куліша над домовиною митця й до останніх ґрунтовних 

шевченкознавчих розвідок таких відомих літературознавців, як І. Дзюба, 

М. Жулинський, Г. Клочек, Є. Нахлік, В. Пахаренко, В. Смілянська та ін. Гостро 

відкидаючи всеможливі моделі малоросійства / полонізації, Шевченко закликав 

жити по-християнськи в «братолюбії» та «єдиномислії». І якщо ми хочемо, щоби 

він залишався такою «системою духовного життєзабезпечення і для наступних 

поколінь, потрібно подбати про те, щоб у Шевченковому слові сприймався 

Шевченків зміст» [2, с. 38]. Будучи гуманістом у житті й творчості, Кобзар 

утверджував єдність Добра і Краси як основу народного естетичного ідеалу, мріяв 

про те, що «на оновленій землі / Врага не буде, супостата, / А буде син, і буде 

мати, / І будуть люде на землі» [12, с. 254]. Ці ідеї пронизують усю творчість 

поета, оприявнюючи через Слово його особисту присутність у сьогоденні 

України. 
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В. Є. Панченко 

 

ЗАОЧНА ДУЕЛЬ. ПОЕМА ТАРАСА ШЕВЧЕНКА «КАВКАЗ»: 

ПОЛЕМІКА З ОЛЕКСАНДРОМ ПУШКІНИМ 

 

«О скільки ж вище стоїть тут (у поемі «Кавказ». 

– Авт.) Шевченко від Пушкіна, який у поемі «Кавказский 

пленник» зовсім похваляє війну проти черкесів зі 

становища: «Смирись, Кавказ! Идет Ермолов!» (генерал, 

що побідив черкесів), словами так безмірно далекими від 

сердечних Шевченкових слів, як далека грабіжницька війна 

від сумирного братерства». 

Іван Франко, «Темне царство» (1881, з додатками 

1914 р.) 

Хоч як дивно, тема «Шевченко і Пушкін» досі залишається фактично 

поза сферою наукового дослідження. Її «гострі кути» обійшов навіть Іван 

Дзюба у своїй фундаментальній монографії «Тарас Шевченко» (2005, 2008), 

обмежившись, головним чином, міркуваннями про специфіку кавказького 

дискурсу в поезії російського класика. Дзюба прагне зрозуміти всіх і кожного: 

Пушкін у нього – амбівалентний; його «державницьке» самопочуття і 

мислення, вважає дослідник, «ускладнене демократичним політичним і 

гуманістичним моральним ідеалом, широким діапазоном «всемирной 

отзывчивости». 

Після цих слів Іван Дзюба, щоправда, цитує князя П. Вяземського, який у 
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листі до одного з друзів назвав епілог до «Кавказского пленника» 

«славословием резни», – тож вийшло вкрай суперечливо: якщо вже 

«славословие резни», то що то за «всемирная отзывчивость» така?  

У тому ж ключі коментується і повість Пушкіна «Путешествие в 

Арзрум» (1829): її автор залишається «людиною імперії», проте все ж йому 

притаманна і «великодушна приязнь до світу»; трапляються часом «об’єктивні 

характеристики горців і окремі посутні міркування про причини їхньої 

неприязні до росіян». 

Дослідник тут ще «амбівалентніший» за поета, про якого пише. 

Відчувається бажання усе збалансувати, в чомусь навіть «виправдати» автора 

«Кавказского пленника» й «Путешествия в Арзрум», втішитися бодай 

«сильнодіючим ефектом «умовчання» Пушкіна: мовляв, у 1830-ті роки він про 

Кавказ більше не писав, хоч «патріотична публіка» та «офіціоз» і чекали від 

нього глорифікації мілітарного підкорення Кавказу... [2]. 

Насправді ж, про «сильнодіючий ефект «умовчання» говорити не 

випадає, оскільки «офіціоз» і «патріотичну публіку» сповна задовольняла 

реакція О. Пушкіна на польське листопадове повстання 1830 року. 

Але перед тим, як говорити про ту його реакцію, варто згадати, що з осені 

1826 р. Пушкін фактично став офіційним поетом Росії. У вересні відбулася 

його аудієнція у царя Миколи І, котрий, як відомо, пообіцяв поетові бути його 

особистим цензором. Піар придворні чиновники влаштували ще той: Пушкіна 

терміново привезли з Михайлівського, де він відбував своє заслання, до Москви 

(там тоді перебував цар) – і цей «ліберальний» жест імператора мав 

«збалансувати» жорстоку розправу з бунтівниками-декабристами. 

«Посередником» у стосунках царя й поета став шеф жандармів граф 

Бенкендорф. 

Минуло чотири роки, і Пушкін, дізнавшись, що в Польщі почалося 

повстання, написав доньці Кутузова Єлєні Хітрово: «Известие о польском 

восстании меня совершенно потрясло. Итак, наши исконные враги будут 

окончательно истреблены […] Мы можем только жалеть поляков. Мы 

слишком сильны для того, чтобы ненавидеть их, начинающаяся война будет 

войной до истребления – или по крайней мере должна быть таковой».  

А 1 червня 1831 р. у листі до Вяземського Пушкін висловився іще 

рішучіше: «Но всё-таки их [поляків. – В. П.] надобно задушить, и наша 

медленность мучительна». 

Тоді ж таки, в 1831-му, О. Пушкін у патріотичному 

«контрпропагандистському» пориві звернувся до Бенкендорфа з пропозицією 

щодо заснування політичного журналу: «Ныне, когда справедливое негодование 

и старая народная вражда, долго растравляемая завистью, соединила всех нас 

против польских мятежников, озлобленная Европа нападает покамест на 

Россию не оружием, но ежедневной бешеной клеветою […] Пускай позволят 

нам, русским писателям, отражать бесстыдные и невежественные нападки 

иностранных газет». 

Тож коли російське військо потопило Варшаву в крові, Пушкін 

тріумфував. Разом із Василем Жуковським вони навіть книжечку видали – «На 



взятие Варшавы» (1831). На думку польських дослідників Я. Савицької та 

М. Топоровського, обидва вірші Пушкіна, вміщені в ній («Клеветникам 

России» та «Бородинская годовщина»), були написані на замовлення 

імператора, який «намагався зробити поета ідеологом догм своєї епохи – 

православ’я, самодержавства і великоросійського націоналізму». 

До такої ролі Пушкін був готовий, про що свідчить виразний 

колоніалістський дискурс його поезії – від поеми «Кавказский пленник» 

(1821) до віршів 1831 року «Клеветникам России» та «Бородинская 

годовщина».  

Складниками цього дискурсу є: 

1. Глорифікація сили російської зброї і тих, хто уособлює мілітарну 

потугу імперії. Високий – одичний – стиль «Кавказского пленника» (зокрема 

його епілогу) покликаний максимально форсувати пафос завойовництва: 

И воспою тот славный час, 

Когда, почуя бой кровавый, 

На негодующий Кавказ 

Поднялся наш орел двуглавый. 

Під пером Пушкіна «бич Кавказа» Котляревський, генерали Ціціанов і 

Єрмолов постають як непереможні богатирі, напівбоги, перед верховною волею 

яких безсилі навіть гори: 

Поникни снежною главой, 

Смирись, Кавказ: идет Ермолов! 

Мета цієї грізної єрмоловської «ходи» для автора самоочевидна: 

цивілізаційне освоєння краю, де живуть войовничі «племена»; розширення 

російського простору коштом дикого «Востока». Для поета «хода» Єрмолова – 

це демонстрація власної вищості стосовно «інородців», особливого права 

підкорювати інших, хай то будуть «Кавказа гордые сыны» з їхньою любов’ю до 

«дикой вольности», чи хтось іще. В авторській свідомості немає місця для 

сприйняття права Іншого на власну свободу, натомість домінує готовність 

силою «русского меча» нав’язувати горцям свої порядки, «великодушно» 

закликаючи їх до покори й смирення. 

2. Антизахідна, антиєвропейська риторика. Нею переповнені вірші 

«Клеветникам России» та «Бородинская годовщина», написані влітку 1831 р., 

коли вирішувалася доля Польщі. Європа підтримала повсталих поляків з їхнім 

гаслом «за вашу і нашу свободу». Вустами ж Пушкіна промовляла імперія, яка 

вважала «Царство Польське» своєю територією, а конфлікт, що виник, – 

«домашним, старым спором» «славян между собою». Особливий же притиск 

зроблено на перемозі 1812 року над Наполеоном, коли, вважає поет, саме Росія 

виступила в ролі рятівника Європи від «кумира», «тяготеющего над 

царствами». Нагадуючи про ту вікторію 20-річної давності своїм незримим 

опонентам (зокрема – депутатам французького парламенту, які засуджували 

криваву розправу російського війська над повстанцями), Пушкін завершував 

свою інвективу вельми агресивно: 

Так высылайте ж к нам, витии,  

Своих озлобленных сынов:  



Есть место им в полях России, 

Среди нечуждых им гробов. 

Винятково агресивний тон – це також елемент Пушкінового 

колоніалістського дискурсу.  

3. Постійне апелювання до ратної російської історії, її переможних 

сторінок. Історична мілітарна ретроспектива особливо скрупульозна й 

величава у вірші «Бородинская годовщина», написаному з подвійної нагоди – 

взяття Варшави та річниці битви під Бородіним. Про Росію тут ідеться як про 

тисячолітню Русь; Європу ж згадано як вічну зазіхальницю на російські землі, 

яка щоразу отримувала відсіч. Поет мовби оглядає шахівницю європейської 

геополітики, ніскільки не сумніваючись, що Росія є головним гравцем, якого 

мають остерігатися (боятися!) всі інші країни. Потривожено «тінь» Суворова; 

глорифікується Іван Паскевич, який щойно підкорив Варшаву. Атмосферу 

вірша визначає тріумф державної сили («Победа! Сердцу сладкий час! / Россия! 

Встань и возвышайся! / Греми, восторгов сладкий глас!..»); логіка історичних 

алюзій покликана навіювати впевненість, що так було і так буде завжди... 

4. Використання слов’янофільських ідеологем, зокрема – образу 

«русского моря», в якому мають злитися «славьянские ручьи». Та й різке 

опонування Європі також мало свою традицію, – варто згадати хоч би 

діяльність гуртка московських «любомудрів» 1820-х років (зокрема, одного з 

найбільш активних його членів – князя Одоєвського). 

Виразно антипольська поетична «дилогія» Пушкіна, просякнута 

колоніалістським духом, викликала гостру реакцію частини близького оточення 

поета; князь Вяземський, наприклад, саркастично назвав вірш «Клеветникам 

России» «шинельной одой». Різко відреагував на «дилогію» і Адам Міцкевич, 

відповівши на неї третьою частиною поеми «Дзяди» – вбивчою сатирою на 

імперський Петербург. А «Дзяди», своєю чергою, не пройшли повз увагу 

автора поеми «Сон» Тараса Шевченка. 

Це дуже цікавий «трикутник»: Пушкін – Міцкевич – Шевченко, проте 

зараз мова лише про опозицію двох дискурсів – імперського (у Пушкіна) й 

антиімперського (у Шевченка).  

Пишучи поему «Кавказ» (1845), Шевченко об’єктивно вступав у 

полеміку з Пушкіним. Його пункт бачення, «ключ розуміння» подій на Кавказі 

– цілком особливий.  

По-перше, кавказька «кампанія» у Шевченка постає у контексті 

вселюдськості й усечасовості. Недарма ж на самому початку, в «інтродукції» 

твору, згадано міфічного Прометея, – у поемі він виростає до символу 

невмирущості волі, вічної боротьби правди й кривди. Все тут сповнене 

контрастів: нескорений Прометей – і хижий орел, що довбе йому ребра; серце, 

яке неможливо розбити, «живуща кров», «душа жива», «слово живе» – і 

захланність неситих світу сього, ладних захопити все, що бачать очі, 

зазіхнувши навіть на дно моря, аби виорати і його (слово «неситий» 

надзвичайно важливе в моральному катехізисі поета; воно нерідко 

зустрічається і в інших його поезіях, щоразу з максимальною експресією 

маркуючи войовничі сили зла на «планеті людей»). Власне, й сам пейзаж у 



Шевченка не суто кавказький: «За горами гори, хмарою повиті, / Засіяні горем, 

кровію политі» – це не обов’язково Кавказ; це планетарний безмір буття. 

По-друге, суттєвим складником антиімперського дискурсу Тараса 

Шевченка є те, що інколи називають «богоборством». Хоча краще, вслід за 

Юрієм Барабашем, говорити про «трудний діалог мистця з Богом» [1]. Він і 

справді трудний, оскільки «картина світу», побачена зором поета, нагадує 

пекло, де «Кати знущаються над нами, / А правда наша п’яна спить». І кому іще 

залишається адресувати свої важкі запитання, муки, сумніви, докори, навіть 

гнів, як не Богу?!  

Шевченкові докори є радше криком відчаю: «Коли одпочити / Ляжеш, 

Боже, утомлений? / І нам даси жити!». Прикрі слова поета зринають із 

нуртування тяжких думок про неправедний світопорядок та про безмежне 

лицемірство «неситих» з їхніми лукавими поклонами перед образом Сина 

Божого (серед цих «неситих» у Шевченковій поемі є й «святі отці» – вони теж 

прислуговують імперії!): 

За кого ж Ти розіп’явся, 

Христе, Сине Божий? 

За нас, добрих, чи за слово 

Істини... чи, може, 

Щоб ми з Тебе насміялись?  

Воно ж так і сталось. 

Храми, каплиці і ікони, 

І ставники, і мирри дим, 

І перед образом Твоїм 

Неутомленниє поклони. 

За кражу, за войну, за кров, 

Щоб братню кров пролити, просять 

І потім в дар Тобі приносять 

З пожару вкрадений покров!!  

Проте болісне, схоже на потужний емоційний вибух, сум’яття усе ж не 

поглинає поетової віри; в його «душі живій» залишається місце для 

дивовижного у своїй складності молитовного благання-заклинання-викликання-

навіювання: 

Ми віруєм Твоїй силі 

І духу живому. 

Встане правда! Встане воля! 

І Тобі одному 

Помоляться всі язики 

Вовіки і віки. 

А поки що течуть ріки,  

Кровавії ріки. 

Шевченко апелює до Бога як до союзника і благословителя праведної 

боротьби горців за волю: «Борітеся – поборете, / Вам Бог помагає», – і ці його 

словонавіювання особливо вражають, адже помагати чеченцям, узагалі-то, мав 

би не Бог, а Аллах! Проте в тім то й річ, що Шевченків Бог – «надконфесійний» 



і «надрелігійний»; у поета це – універсальне, вселюдське втілення вищої 

справедливої сили. 

По-третє, поема «Кавказ» – це вбивча сатира на пихате 

«визволительство» й «окультурування» начебто диких племен (абсолютна 

альтернатива величавій єрмоловській «ході» у Пушкіна!). Поет, не стримуючи 

сарказму, пародіює лукаву й цинічну імперську риторику: солодкі 

«припрошування» колонізаторів до своїх цивілізаційних «надбань» (ота сама 

славнозвісна російська «всемирная отзывчивость»!) насправді є банальним 

державним піратством: 

До нас в науку! Ми навчим, 

Почому хліб і сіль почім! 

Ми християне; храми, школи, 

Усе добро, сам Бог у нас! 

Нам тільки сакля очі коле: 

Чого вона стоїть у вас, 

Не нами дана; чом ми вам 

Чурек же ваш та вам не кинем, 

Як тій собаці! Чом ви нам 

Платить за сонце не повинні! 

Якби ви з нами подружили, 

Багато б дечому навчились!  

Чим тільки не спокушають самозакохані та жадібні до наживи 

завойовники тих, кого вони прагнуть підкорити й поглинути: і перспективою 

швидкого «просвещения», і сяйвом «святого хреста» та «настоящого 

християнства» («Ви ще темні, / Святим хрестом не просвіщенні, / У нас 

навчіться!»), і навіть невичерпними можливостями бісівського російського 

«безпредєлу» – корупції та беззаконня («В нас дери, / Дери та дай, / і просто в 

Рай, / Хоч і рідню всю забери!»). Проте варто лишень відхилити машкару 

«просвітительства» – і перед очима постане велетенська тюрма, країна, де 

панують деспотизм і рабство.  

По-четверте, у Шевченковій поемі йдеться і про криваву ціну 

завойовництва: маніакальний потяг імперії до розбухання власних просторів 

коштом чужих земель потребує кровопролиття, але що їй, імперії, людське 

життя, коли йдеться про власну державну велич?! 

Застукали сердешну волю, 

Та й цькуємо. Лягло костьми  

Людей муштрованих чимало. 

А сльоз, а крові? Напоїть 

Всіх імператорів би стало 

З дітьми і внуками, втопить  

В сльозах удов їх... 

Пушкін, глорифікуючи «русский меч», якому все «подвластно», якось не 

зауважував, що «меч» – штука кривава, що плата за війну в ім’я розбухання 

державних просторів – тисячі життів, причому з обох боків. Поема ж «Кавказ» 

Тараса Шевченка – це плач над убієнними; вона й зродилася з почуття болю, 



жалю за загиблих другом – Яковом де Бальменом із полтавської Линовиці, з 

яким вони у 1843-1844 роках були в спільному колі друзів. Яків загинув на 

Кавказі у 32-річному віці, й поетова скруха посилювалася усвідомленням того, 

що його смерть – марна: «Мій Якове добрий! Не за Україну, / А за її ката 

довелось пролить / Кров добру, не чорну. Довелось запить / З московської чаші 

московську отруту!». 

Засліпленість сяйвом державної величі заважала Пушкіну вболівати за 

Іншого, відбирала здатність зрозуміти і прийняти його природне прагнення 

бути вільним. Натомість Шевченко – на боці цього Іншого, він цілковито 

солідаризується з ним. Російський поет славить Ціціанова, Котляревського, 

Єрмолова, Суворова, Паскевича, – натомість український мовби відповідає 

йому (зовсім не в унісон!):  

Слава! Слава! 

Хортам, і гончим, і псарям, 

І нашим батюшкам-царям 

Слава. 

У нього, Шевченка, інші герої: 

І вам слава, сині гори, 

Кригою окуті. 

І вам, лицарі великі,  

Богом не забуті. 

Вони з Пушкіним – по різні боки. Один – із колонізаторами, другий – із 

тими, кого хочуть колонізувати. 

х х х 

А тепер закономірно виникає запитання: може, поема Шевченка «Кавказ» 

– це пряма полеміка з Пушкіним? Якихось безпосередніх свідчень із цього 

приводу немає, проте сам текст поеми дає певні підстави допускати, що 

відповідь на поставлене запитання може бути ствердною. Деякі місця в 

Шевченковому «Кавказі» читаються як ремінісценції з Пушкіна. Ось два 

характерні фрагменти для порівняння. 

О. Пушкін, «Клеветникам России»: 

Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды, 

От финских хладных скал до пламенной Колхиды, 

От потрясенного Кремля 

До стен недвижного Китая, 

Стальной щетиною сверкая, 

Не встанет русская земля?.. 

Т. Шевченко, «Кавказ»: 

У нас же й світа, як на те – 

Одна Сибір неісходима, 

А тюрм! А люду!.. Що й лічить! 

Од молдованина до фіна 

На всіх язиках все мовчить, 

Бо благоденствує!  

Чи випадковим є те, що і в одному, й у другому фрагменті розгортається 



панорама Російської імперії – у Пушкіна величава, в Шевченка – змальована у 

саркастичному ключі?  

Чи випадково, що в обох фрагментах звучить монолог від імені «ми» (ми 

– Росія)? Тільки перше, пушкінське, «ми» – погордливе, друге, у «Кавказі» 

Шевченка, мимоволі саморозвінчується?  

Чи випадково Шевченко обрав той самісінький ритм, що й Пушкін? 

Може, маємо до діла прозору алюзію, приховане цитування 

першоджерела? 

Як прихована цитата виглядає також згадка в поемі «Кавказ» про 

французів: 

У нас! Чого то ми не вмієм? 

І зорі лічим, гречку сієм, 

Французів лаєм... 

Якщо зважити, що «клеветники России» у Пушкіна – французькі 

депутати (не тільки вони, але вони – передусім), то хіба не напрошується думка, 

що автор «Кавказу», іронізуючи над тими, хто лає французів, не обходив 

увагою і пушкінську інвективу? 

У кожному разі, Шевченків «діалог» із Пушкіним був дуже непростим. 

Своєю гостротою та принциповістю він часом нагадував заочну дуель. 
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КОМПОЗИЦІЙНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОБРАЗОТВОРЧОСТІ 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

2014-й рік – рік Шевченкового ювілею, Його Слова, Його Образу, Його 

Духу, рік утвердження Шевченкової України, нашого духовного простору, 

національного поступу. Шевченків дух, образ, голос, Шевченків стоїцизм 

вдихають у нас крицеву віру, переконаність у тому, що 

Розкуються незабаром 

Заковані люде, 



Настане суд, заговорять 

І Дніпро, і гори! [11, с. 287]. 

Поруч із Т. Шевченком в одному вимірі пульсує одухотворена міць 

найвидатніших мислителів, силою думки яких ми живемо, розвиваємось, 

удосконалюємося: Мойсей, Христос, Будда, Зороастр, Лао-Цзи, Конфуцій, Сократ, 

Платон, Піфагор... Магія краси й мудрості натхненних постатей викликає в кожній 

людині незбагненне відчуття, яке можна висловити лише настільки ж високим 

мистецтвом поетичного слова видатного скульптора, філософа, художника й поета 

епохи Відродження – Мікеланджело Буонарроті: 

Очам моим открылась благодать, 

Когда они узрели огнь нетленный 

И лик божественный и вдохновенный 

Того, с Кем горд в родстве я состоять… [7]. 

Саме оцей таємничий і незбагненний «лик божественный и 

вдохновенный» репрезентує творчість Т. Шевченка, в якій органічно 

переплелись і поезія, й малярство. Він – геній багатогранний, проте у свідомість 

нащадків увійшов насамперед як рідкісно талановитий поет. Відтак ця іпостась 

заслонила собою високоталановитого Шевченка-маляра, видатного рисувальника 

й надзвичайно тонкого та високомайстерного гравера. А те, що він працював і як 

скульптор, і навіть архітектор, що був талановитим аматором-актором, нарешті, 

що мав добрий баритональний тенор й артистично співав народні українські 

пісні, – про це знають навіть далеко не всі його шанувальники та симпатики. 

Порівняно з поетичною, образотворчість Т. Шевченка привернула увагу 

дослідників, особливо ж мистецтвознавців, досить пізно. «Видатніші Шевченкові 

біографи ХІХ ст. – М. Чалий, О. Кониський – малярською і граверською 

творчістю великого поета цікавилися мало, трактували ці ділянки його генія 

здебільше як допоміжний біографічний матеріал. Малярські і графічні твори 

Шевченка колекціоновано, як реліквії, особисті пам’ятки з пієтету до нього, як 

поета» [6, c. 5]. 

Тим часом художній хист митець відчув раніше за поетичний. Ще в 

дитинстві він мав непереборне бажання будь-що навчитися малювати, 

навколишній світ намагався відтворити за допомогою крейди та вугілля на стінах, 

дверях, воротах. Малював він півнів, людей, церкву. Щоб стати художником, 

Т. Шевченко мав здобути необхідну професійну підготовку, важку школу 

навчання, шукаючи вчителя серед сільських дяків-іконописців; відвідувати 

заняття Петербурзького Товариства заохочення художників, навчатися в Академії 

мистецтв. Навчання в Академії мистецтв під керівництвом великого майстра 

Карла Брюллова дозволило йому блискуче оволодіти мистецтвом живопису. Вже 

в перші роки навчання він робить спроби втілити свої поетичні задуми в 

малюнках. Одна з поетичних легенд надихнула його на створення балади 

«Тополя» (1839). 

Обсяг малярської творчості Т. Шевченка надзвичайно широкий. Він 

охоплює майже всі жанри малярства: побутовий, історичний, релігійний, 

пейзаж природи і пейзаж архітектурний, зображення звірів тощо. Художникові 

часто доводилося виконувати роботи на замовлення. Є твори, для яких теми 



диктувало йому саме життя. Ці картини виконані в одному й тому ж реалістичному 

ключі; їх досить багато в образотворчій спадщині митця. Це різноманітні ілюстрації, 

серія автопортретів, самостійні композиції на історичну та побутову тематику, 

знамениті серії «Живописна Україна», «Притча про блудного сина» та ін.  

Малювання для кріпацького сина стало його професією, засобом існування, 

хлібом насущним і, що особливо важливо, вираженням творчого духу. Тому 

вельми зрозумілими видаються його сумніви, внутрішні переживання: «Хуткий 

перехід із горища мугиря-маляра до пишної майстерні найбільшого живописця 

нашого століття! Самому тепер не віриться, а дійсно так було. Я з брудного 

горища, я, нікчемний замазура, перелетів на крилах до чарівних зал Академії 

Мистецтва. Але чим же я хвалюся? Чим я довів, що я користувався наукою і 

дружнім довір’ям найбільшого артиста в світі? Зовсім нічим. І що ж я робив? 

Над чим працював я в цьому святилищі? Дивно й подумати [...] Я добре знав, 

що живопис – моя майбутня професія, мій хліб насущний, та замість того, щоб 

вивчити її глибокі таїнства, та й за проводом такого вчителя, яким був 

безсмертний Брюллов, я компонував вірші, за які мені ніхто й шага не заплатив, 

і які врешті позбавили мене волі, та які, не дивлячись на всемогутню нелюдську 

заборону, я все таки нишком ліплю...» [12, с. 39]. Разом з тим відомо, що о цій 

порі Т. Шевченко дуже багато малював. У листі до Броніслава Залеського він 

наводить слова, що казав колись учням своїм старий Рустем, професор 

малювання при колишньому віленському університеті: «Шість років рисуй, 

шість місяців малюй і будеш майстром», а далі Шевченко, вважаючи цю пораду 

вельми слушною, додає: «Перша умова малярства – рисунок і круглота, друга – 

колорит. Не здобувши твердості в рисунку, братися за фарби – це все одно, що 

вночі шляху шукати» [12, с. 289]. Ці принципи відчуваються в усій 

образотворчості художника. 

Малярські роботи Т. Шевченка викликають інтерес насамперед як високі 

мистецькі зразки. В них потужно виявлена його творча індивідуальність. У 

своїй малярській праці він постає надзвичайно цільною та монолітною 

поставою, і особливо помітних змін з переходом від одного етапу творчості до 

іншого в нього шукати не доводиться. Його живописання у своїй майстерності 

неспростовно оригінальні. Невипадково один із найавторитетніших дослідників 

малярства Шевченка академік О. Новицький свого часу доклав чимало зусиль 

для доведення неординарності індивідуальної манери митця. Так, його 

ґрунтовна розвідка «Шевченко як художник» (побачила світ у серії «Українське 

малярство») була, власне, спростуванням думки про значний вплив Брюллова 

на Шевченка й містила переконливі аргументи протилежного [9].  

Можливо, ставлячи питання про впливи на нього і його творчість, треба 

рахуватися і з характером та вдачею Т. Шевченка. Маючи характер м’який, 

ніжний, чутливий, він мав натуру крем’яну, тверду, негнучку й «нееластичну» 

(таким він постає і в багатьох спогадах сучасників). Ймовірно саме цим 

пояснюється різниця між свідомими бажанням Т. Шевченка, його словами й 

вольовими імпульсами та вчинками. Насправді перед Брюлловим він схилявся і 

вважав себе його «недостойним» учнем, але у власній творчості намагався 

прямувати своїм шляхом. 



Творча спадщина Т. Шевченка – об’ємний, досконало диференційований, 

відпрацьований у деталях художній світ, де прийоми та методи пластичного 

мистецтва збагачують словесні образи, і навпаки, література розширює 

«можливості пластики – існує в поліструктурній єдності авторського 

самовираження у двох моделюючих системах. Визначальний у Шевченковому 

стилі зображально-словесний інтеракціонізм не дозволяє розглядати його в 

окремих наукових вимірах, роз’єднуючи цілісну творчу особистість на дві 

іпостасі – художника й поета. Його іконічні образи, створені на межі між 

алегорією та символом, на стику між літературою та образотворчим 

мистецтвом, зазвичай мають не один семантичний рівень прочитання, а кілька, 

які підлягають розшифруванню. Освоєння таких творів базується на синтезі 

інтерпретаційних ключів: Шевченко-художник, з одного боку, продовжував 

іконографічну практику вбудовувати ідеальне в матеріальне, де головними 

інструментами слугували об’єм, перспектива, лінія. З другого – Шевченко-

літератор осмислював, оформлював у слові таку модель творення, внаслідок 

чого повніше розкривав глибинні сенси видимого, висвітлюючи тим самим 

власну сутність митця [4]. 

Ми рідко замислюємося над природою своїх смаків, почуттів, симпатій і 

антипатій, не ставимо собі за мету вивчити причини цього феномену, 

визначивши тим самим стратегію власного життя. Разом з тим наука «доросла» 

до витоків розуміння таємниць образотворчого мистецтва. У спадщині 

Шевченка-художника, на жаль, композиційна образотворчість вивчена 

недостатньо. Саме тому цей аспект мистецької шевченкіани вимагає 

ґрунтовнішого та системнішого студіювання. Особливим чином сказане 

стосується не до кінця розкодованого феномену композиційної майстерності 

Шевченка-художника. 

Необхідний каркас будь-якої досконалої композиції, як відомо, 

становлять прості геометричні фігури – круг, квадрат, рівнобедрений 

трикутник, діагональ, правильний п’ятикутник. Сюди ж зараховують пропорції 

за числовим рядом, золотий перетин. Погляд художника кваліфікується як 

певний вимірювач, а мова картини підпорядковується математичній мові – 

метамові. Прагнення об’єднати елементи зображення в пластично узагальнені 

форми, близькі до геометричних, обумовлено психологією людського 

сприйняття. 

Для кожної епохи характерний свій ідеал краси та гармонії, властивий 

лише їй, своє розуміння світу та його образне зображення в двовимірному й 

тривимірному просторі. Художники різних історичних часів використовували 

ті композиційні прийоми, які найповніше втілювали естетичні смаки епохи. 

Безперечно, вести мову про якийсь єдиний композиційний метод немає сенсу, 

однак віднайти спільні риси цілком можливо. Для античності, Відродження, 

класичного періоду з яскраво вираженим відчуттям гармонії строгих і гранично 

виразних ліній, лаконічністю художньої мови, найхарактерніші геометричні 

побудови, в яких змістовий центр композиції, тобто головний вузол, що 

складається з фігур і предметів, компонується в геометричну фігуру, 

трикутник, розміщений переважно в центрі простору картини. Про картину 



«Андромаха оплакує Гектора» П. Ф. Соколова, наприклад, можна сказати, що 

вона побудована як архітектурна споруда, геометрично чітко й виразно. 

Середньовічні живописці будували свої твори на основі пластики та ритму. 

Згадаємо фрагмент фрески «Троїця» Феофана Грека. Композиція фігур зв’язана 

в міцний динамічний вузол. На картині добре видно, як усі деталі, ритмічно 

підпорядковуючись головній, «великій формі», створюють гармонію. 

Трикутник вістрям донизу здатен передати динаміку та велич зображеного. 

Велика кількість композицій різного часу свідчить, що кільцева побудова, 

якщо її не сприймати виключно в геометричному смислі, – вельми придатна 

зовнішня форма для зв’язку фігур єдністю відгуку, а ширше – єдністю 

внутрішньої дії. Кільцева побудова фігур – найпридатніша форма для 

забезпечення єдності дії. Її труднощі – у необхідності розімкнути кільце до 

такої міри, щоб можна було виділити головного героя сцени. Головний герой 

може бути розташований і в середині кільця (варіант кинутого у воду каменя). 

Проте в цьому випадку значно важче реалізувати мотив відгуку; сильніше 

акцентується єдність зовнішньої дії. Відсутність смислового композиційного 

вузла в кільці перетворює побудову в хоровод (варіант ходу). Отже, форма 

круга (кільця) – форма розміщення фігур, придатна для створення єдності дії в 

багатофігурній композиції. Поряд із кільцем дії варто назвати й іншу форму 

побудови сюжету, котра забезпечує єдність дії в картині. Це побудова дії за 

типом розміщених зліва та справа від головної фігури підпорядкованих їм груп. 

Умовно назвемо таку побудову триптихом. 

Як бачимо, образ алгоритму креативності слугує універсальним ключем 

до світорозуміння, в тому числі й до психологічної сутності самої людини. 

Знання принципів взаємозв’язку мови образотворчого мистецтва із 

закономірностями діяльності людини дозволяють недосвідченому глядачеві 

адаптуватись у світі образної мови живопису, а майбутньому художнику 

швидше визначитись у виборі композиційних схем побудови для передачі 

динаміки (рух, нестійкість, політ, шум, радість, веселощі) або статики (спокій, 

стійкість, рівновага, тиша, смуток, песимізм). 

У зв’язку з вищевикладеним для вивчення законів композиції важливі не 

стільки елементи зображення як такі, скільки характер їхнього зв’язку, спосіб їх 

співвіднесення, тобто порядок зображення. Композиційний код у цьому 

випадку стає основою інтерпретації мистецького твору. 

Характерною рисою індивідуальної манери Т. Шевченка є те, що у 

простих, на перший погляд, монохромних композиціях він, оперуючи 

мінімальною кількістю засобів, передавав надзвичайно складні ідеї, 

розгортання яких завдяки мистецькому інтеракціонізму відкривало все нові 

асоціативні ряди; це можна означити як синдром каменя, кинутого в озеро 

(С. Даніель) або спіраль, коло, овал. Тут суттєвим є все – від об’єкта 

зображення до почерку й манери художника. Лінія, ритм штриха, чергування 

світлих і темних плям, навіть найпростіші лінійні розташування, як вважає 

історик мистецтва Н. Дмитрієва (вона розвинула думку В. Вундта про 

об’єктивність асоціацій відчуттів), здатні до примусового навіювання: 

«Вертикаль дає відчуття піднесення, горизонталь – спокою; овал більш 



динамічний, ніж коло; розімкнуті фігури більш подієві, ніж замкнуті; округлі 

форми римуються з гострокутними; декілька крапок і рисок можна 

розташувати на площині так, що вони створять враження рівноваги, а можна 

розташувати їх «конфліктно» і т. д.» [4]. Метамова Т. Шевченка й справді 

інтонується численними нюансами, котрі є важливими для дослідників із різних 

поглядів: мистецтвознавчого, психологічного, культурологічного тощо.  

Композиційна образотворчість Т. Шевченка вельми виразно 

репрезентована в його картині «Катерина», створеній 1842 року. Тема зганьбленої 

дівчини-селянки завжди хвилювала митця і знайшла образне втілення в багатьох його 

творах. Художник зображує просту дівчину-селянку в національному вбранні, босу, 

на тлі типового українського пейзажу сільської околиці з безкраїм степом, куренем і 

селянином-ложкарем, високою козацькою могилою, на якій маячить вітряк. «З якою 

ж справді любов’ю вирисована на полотні постать Катерини! З делікатною 

ніжністю окреслено груди, плечі й руки, а поверх їх натурально та з 

надзвичайним смаком розміщено складки широкої білої сорочки; утовщення 

стану виведено з грацією дерев’яних швабських скульптур, рельєфна голова із 

засмученим обличчям – без найменшого підкреслення. Лише невеликий нахил 

голови вперед, очі спущені та ледве помітний перебіг усміху на устах віддають 

горе покинутої дівчини з тонкою мистецькою правдою, без домішки найменшої 

мелодраматичної афектації. Одне гармонійне ціле з виразом обличчя складає 

непевний, тонко відчутий рух, що нерішуче підіймають кінці запаски. Рух 

голови й рук – пов’язані з рухом цілої постаті; від голови розвиваються по вітру 

нервовим тремтінням дві стяжки, третя зав’язана на грудях. При всій 

витонченості і грації постаті Катерини вона зовсім вільна від рис рожевих, 

підсолоджених «пейзанок». Досить великою стопою Катерина твердо ступає по 

землі, хоч у ході її відчувається також природна грація і м’який ритм» [1, с. 86]. 

Смуга сонячного світла скоса опромінює постать Катерини, цікаво 

вирисовуючи одні частини постаті й затемнюючи інші, й ці самі промені мають 

дати ефективну пляму на білій одежі чоловіка з ложками, його брилі, що 

затемнює обличчя, і, нарешті, цей самий сніп світла має розбиватися яскравою 

плямою об курінь. Як підкреслює Д. Антонович, «задумано світляні ефекти 

надзвичайно вдало, але тільки задумано: на перешкоді виконанню знову стали 

Шевченкові олійні фарби з їх олеографічним пригаслим колоритом, і вражіння 

справжнього сонця на картині не почувається» [1, с. 88]. 

Додатковими постатями й аксесуарами композицію безперечно 

переобтяжено. Надто близько до центральної постаті збоку сидить на землі 

«царинний» дід, що стругає дерев’яні ложки. З композиційного погляду не 

врівноважує цієї постаті непропорційно малий собачка, хоч його силует 

мальовничо робить дуже гарну пляму. В глибині скаче москаль у позі 

підкреслено-романтичного «злочинця». Стиснутий пейзаж підсилює враження 

переобтяженості композиції: з одного боку – могила з вітряком на ній, з 

другого – солом’яний курінь діда, мальований стовп, і тяжкою темною кулісою 

звисають дерева. Але ця переобтяженість – не випадкова, а навпаки, 

умотивована, введена з тим, аби, стиснувши з усіх боків центральну постать 

Катерини, зробити її при всій елегантності, монументальною, – такою, щоб 



вона справді домінувала над цілою композицією. І тому автором зроблено 

доволі вдалий зріз на передньому плані: Катерина начебто йде до нас; вона 

відкрита, як беззахисна дитина, вимолюючи пораду й допомогу. Її повну 

мистецької правди постать, безумовно, міг передати тільки автор поеми 

«Катерина», як, зрештою, й поему міг написати тільки художник, автор цієї 

картини. І в цьому – цільність естетичної системи Т. Шевченка. 

1935 року виявлено й опубліковано ще одну композицію Т. Шевченка з 

Катериною. В цій акварелі знову представлено «Катерину». Те ж обличчя, та ж 

постать і грація рухів рук, ті ж ноги, така ж натуралістична деформованість 

статури нижче лінії стану й одежа, повторена до деталей: та ж біла сорочка, зі 

спущеними рукавами й стягнута зав’язаною під шиєю стяжкою, так само 

пов’язана довкола голови над чолом друга стяжка, і навіть дві стяжки позаду 

тремтять від вітру; «хвилювання стяжок у сцені з ворожкою ще «нервовіше», 

енергійніше, хоча й не реальне, бо тут Катерина не йде, а стоїть; нарешті, біля 

Катерини той же вірний собачка, що не покидає своєї господині. Проте 

композиція образу Катерини біля ворожки зовсім інакша – не динамічна, а 

статична, представляє інший, наступний у її житті після розлуки з москалем 

епізод, коли вона у тривозі за свою подальшу долю звертається до ворожки по 

допомогу. Постать циганки-ворожки не дуже вдала й швидше нагадує 

зодягнену, як у тодішньому театрі, натурницю, ніж справжню циганку. Проте в 

цій композиції немає накопиченості аксесуарів, і є одна незвична деталь – це 

мале оголене циганча за спиною в циганки. Велике дерево оточує образ з лівого 

боку й зверху, роблячи цю композицію немовби симетричною до «Катерини» в 

епізоді розлуки. Тому на мистецьких творах Т. Шевченка можна вивчати 

«секрети» композиції. Одні й ті ж елементи (образ дівчини, біла сорочка, 

велике дерево, собачка), проте, як бачимо, в різних полотнах вони наділені 

різним змістом. 

Образ Катерини з ворожкою композиційно не тотожний образу розлуки 

Катерини з москалем. По-перше, сам епізод не має того драматичного 

напруження. Тут постать Катерини не є такою центральною, а відступає майже 

рівнозначне місце ворожці, а центр композиції, власне, формує собака [1, с. 90]. 

Дозволимо собі не погодитись із загальноприйнятою думкою щодо цього. 

Насправді, якщо робити ретельний композиційний аналіз, то собачка виконує 

важливу допоміжну функцію основи або стріли терезів, але в жодному разі не є 

головним центром. Без сумніву, композиційною домінантою цієї акварелі є 

образ Катерини, яка притягує до себе розгубленим поглядом та розташуванням 

по золотому перетину. До того ж до неї спрямовані усі основні та другорядні 

елементи композиції. 

Цікавою з погляду оригінальності композиції видається філософська робота 

«Старець на кладовищі». Прихована «розповідь» іконічного плану, означена тут 

схематично, міститься поза полем традиційної композиції з її депресивно-

похоронною семантикою. Елегійний настрій кладовища, що, здавалось би, був 

чужий життєрадісній вдачі Т. Шевченка, завжди й постійно приваблював його 

увагу. А. Ускова свідчила, що «він умів розшифровувати символічні знаки на 

надгробках тубільців» [5, с. 344]. Ще перебуваючи в Академії, Т. Шевченко з 



К. Йоахімом часто ходили на Смоленське кладовище, зарисовувати надгробки, 

лопухи, й, можливо, що деякі з цих рисунків до нас і дійшли. Зарисовував поет 

кладовища, особливо старовинні, й на Україні (в Суботові), й за Уралом, до цієї 

теми знову повернувся згодом, «компонуючи старців на кладовищі: один із 

розгорнутою книжкою в руках стоїть на першому плані, другий сидить на землі 

коло гробка на другому плані, а далі – могутнє дерево і в глибині – розчинена 

брама кладовища з похоронною процесією» [1, с. 271]. 

Ідея боротьби й перемоги творчого духу, символом якої виступає могутнє 

дерево, що підтримує та продовжує монументальну фігуру пророка, є 

стрижневою й у циклі «Дерева й каміння» (1851-1852). Водночас кладовище 

зображене як символ Руїни, похованих ілюзій щодо історичної долі України. 

І сепія, й офорт мають декілька семантичних рівнів прочитання. Вони 

промовисто репрезентують особливий персональний комунікативний код 

Т. Шевченка, що виник і утвердився на ґрунті взаємодії образотворчого 

мистецтва та літератури. Думку П. Михеда щодо діапазону «поетичного театру 

Шевченка», який «має доволі широкий набір ролей в межах метаролі поета-

пророка: від «сумирного поета», зумовленого «православно-християнським 

ідеалом, що заперечував гординю», і відомого з доби бароко, від м’якого і 

теплого, сповненого любов’ю і милосердям апостольського голосу, що стоїть 

на обороні скривджених, до гнівного, непримиримого самодостатнього пафосу 

пророка, що стає в опозицію до Бога, то докоряючи, звинувачуючи («А ти, 

всевидяще око», «Брешуть Боги»)» [8], можна застосовувати й до іконічних 

засобів шевченківської концептуалізації творів образотворчого мистецтва. Тут, 

як і в офорті «Старець на кладовищі», закладено семантику відчуженості: злам, 

розгубленість, що охопили Т. Шевченка після заслання, нерозуміння пасивності 

земляків, розчарування. Він усвідомлює власну безпорадність і безсилля перед 

майбутнім. От лише майбутнім України чи власним майбутнім. А це вже на 

роздум глядача [4]. Проте очевидним є факт, що його завжди хвилювала доля 

своєї землі, рідного народу. 

Представлені до композиційного аналізу мистецькі твори Т. Шевченка 

увиразнюють його величезний біль за Україну, передають роздуми про її 

майбутнє, конкретизують космічне монументальне ставлення до зображеного. Ці 

мотиви стають домінантними за рахунок того, що геометричні побудови в 

композиційному вирішенні сюжетів повторюються (статичний трикутник, 

золотий перетин, спіраль, варіант кинутого у воду каменя, часткова симетрія, 

діагональ тощо), як і багато зображених елементів у кожній із картин. Разом із тим 

у кожному випадку відчувається творчий підхід справжнього майстра-патріота. 

Композиційна інтерпретація малярських творів Т. Шевченка дозволяє 

зробити важливий висновок, що їх зміст тісно переплітається із 

конструктивною побудовою. Наприклад, «Катерина» змодельована за 

геометричною структурою однаково з усіма представленими творами. Якщо ж 

порівняти зображення дівчини з цього твору з її подібними образами 

(«Тарасова доля», «Циганка-ворожка»), то можна переконатися в домінуванні 

самого трикутного силуету (як космічний промінь) щодо картинного поля. В 

офорті «Старець на кладовищі» жебрак начебто займає теж велику площину в 



просторі самого твору, але його віддалення від краю формату трохи зрізає 

«космічний промінь» і тим самим повертає глядача на грішну землю страждати 

й мучитись разом із героїнею. В роботі «Циганка-ворожка» активність головної 

фігури приглушується розміщенням від центру до краю, великим деревом та 

силуетом собачки. Це надає сюжету рис повсякденності. Й тільки в картині 

«Тарасова доля» спостерігаємо монументальну модель структури твору, де 

Тарас і Катерина (в польоті до неба) злилися в єдиний космічний промінь. В 

такому творчому моделюванні відчувається єдність справжнього художника, 

його вищого «Я» та божественного сенсу. 

Виходячи з цього, методичне розуміння творчого процесу в мистецтві, 

його психологічних аспектів [2, с. 436] абсолютно очевидно повинно 

ґрунтуватися на таких принципово важливих положеннях: 

• визнання особистості художника як «суб’єкта історії», що, звичайно, не 

виключає ні внутрішніх конфліктів, ні величезного впливу на 

становлення його особистості ранніх дитячих вражень, ні того, що 

художник є носієм певних соціальних тенденцій; 

• естетична діяльність, яка реалізується в мистецтві, є способом освоєння 

дійсності, в якому художник пізнає світ і виражає власне бачення. 

Типологію детермінант смислопородження можна розділити на дві 

нерівновеликі частини – трансцендентальне та соціально-практичне 

ставлення до нього; 

• художнє пізнання світу передбачає обов’язкову самореалізацію; 

• особистість художника в його витворі є ніби подвоєнням у мистецтві 

всього того, що становить його особистість, починаючи від ієрархічної 

структури усвідомлених і неусвідомлених мотивів, системи знань, 

способу відображення дійсності, і, звичайно, його психобіологічних 

особливостей; 

• мистецтво – здійснена естетична потреба, соціалізована або за 

походженням, або ж у випадку її біологічних компонентів – за способом 

задоволення. Тому не можна забувати, що і соціальне, й біологічне 

становлять нерозривне ціле людини; 

• талант художника має специфічні особливості втілювати світ у витворі 

мистецтва. Тут також очевидною постає нерозривна єдність соціального 

й біологічного [10, с. 195]. Йдеться про анатомоморфологічні передумови 

та їх реалізацію в системі досвіду художника в контексті його 

соціального життя. 

Художників, як відомо, вважають очима людства. Вони (і Т. Шевченко в 

тім числі) йдуть попереду натовпу людей темною пустелею, що наповнена 

міражами й привидами, і прискіпливо «обмацують» і досліджують кожну п’ядь 

простору. Вони відкривають у світі образи, яких ніхто не бачив досі [3, с. 212]. 

Художник виховує в собі неупереджений і не утилітарний погляд на світ і 

універсальну чутливість до нього. Він вчиться розсувати межі свого 

егоцентризму (без цього не виробити правдивого способу зображення 

«іншого») і навіть антропоцентризму (без цього не створити переконливого 

образу природи). Таким чином, він, свідомо чи несвідомо, готує себе до 



виявлення вищого «Я» у своїй творчості. І саме від цього, а не від суто 

спеціальних здібностей та вмінь, найперше залежить його творча доля, його 

можливе акме. У людей , які досягають вищого, «надособистісного» рівня у 

своєму духовному житті, це настає в різному віці, але фактично назавжди [10, 

с. 176]. 

Резюмуючи вищевикладене, можна зробити деякі узагальнення, котрі 

візуалізують масштабну ідею призначення й праці творця. По-перше, художник 

перебуває в унікальній, важкій, суперечливій ситуації. Його талант видається 

дещо автономним, певною мірою так воно і є. Його виходи за межі «ego» 

стихійні в часі й не завжди призводять до стійких змін у внутрішньому світі. 

По-друге, професійна діяльність художника ніби відхиляється від стрижня 

духовного розвитку як такого: рятівна вертикаль розмивається, а це відділяє 

художника від вічного джерела вищих досягнень і робить більш залежним від 

«ріки часу». Як відомо, геній набагато випереджає свій час, але дистанція цього 

випередження історично обмежена. Безсумнівно, людство вирішує лише ті 

завдання, що якоюсь мірою ним підготовлені, й бажає колись перебороти це 

історично зумовлене роздвоєння в культурі й у душі окремої людини. Але, на 

наш погляд, художник без цієї суперечливої ситуації закінчується як справжній 

творець. Т. Шевченко візуалізував свої висловлені в поезії міркування про роль 

поета-пророка або ж митця з апостольською місією, а також сприйняття його 

соціумом. Такі можливості Творця у мистецтві називають синенергією – 

спільною дією людини і Бога [10, с. 177]. 

Нарешті, щоб повніше відтворити образ Шевченка-маляра, треба 

поставити одне питання. Відомо, що головним, так би мовити, центральним, 

стрижнем усієї творчості Т. Шевченка і поета, й маляра, головним змістом 

Шевченка-людини була велика, безмежна, сильніша від усього любов до 

України. Ця любов була чимось більшим, ніж звичайне людське почуття. Вона 

охоплювала усе життя, емоції, інтелект, усю сутність Кобзаревого буття – 

матеріального й метафізичного. 
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Активізація уваги науковців до історико-філософських та естетико-

культурологічних аспектів історіософії, з огляду на її заборону в радянській 

науці, стає дедалі помітнішим фактом сучасного літературознавства. 

Ю. Барабаш з цього приводу зазначає, що навіть «сам термін, уперто 

ігнорований словниками та енциклопедіями, у фаховому дискурсі практично не 

вживався, а коли його й згадувалося, то, з правила, в негативному, у кращому 

разі зневажливо-іронічному контексті» [1, с. 16]. 

Тим часом фактично кожен український письменник більшою чи меншою 

мірою звертався до історіософських проблем, зосереджуючись на 

особистісному вимірі осмислюваного та відтворюваного історичного процесу. 

Осібної виразності та акцентування в національній мистецькій традиції набула 

історіософська доктрина Т. Шевченка, що становить окремішний феномен, 

котрий синтезує водночас художньо-естетичний, філософсько-психологічний і 

морально-етичний концепти. Шевченківські традиції історіософської 

проблематики активно інтерпретували поети «празької» школи (Є. Маланюк, 

О. Ольжич, О. Теліга, Ю. Дараган, Л. Мосендз, Ю. Липа та ін.), 

використовуючи у своїй художній практиці адекватні їй формальні 

відповідники. Індивідуальними в кожному випадку є чинники структурування 

тексту, спонуки творчості, однак спільне організуюче начало їх естетичної 

системи визначила шевченківська ідея духовної України-держави, 

«трансцендентного континууму» «мертвих, і живих, і ненарожденних», 

розгортання якої стало для них іманентним способом презентації національного 

світу та його вербального оформлення. Парадигма їх історіософії та 

культурології виросла на Шевченковому ідейно-смисловому полі, має з ним 

чимало перетинів і спільних точок. Вони, як і Т. Шевченко, оприявнювали 

своєю поезією «плащаничний лик України. Невловно-вловний, 

різнополюсовий, з багатьма pro і contra як морального, так і соціального 

ґатунку, а головне – живий у сенсі передовсім духовному» [23, с. 15]. Йдеться, 

власне, про високу міру духовної спадкоємності й глибинної спорідненості «не 

плакатного» патріотизму «пражан» із Т. Шевченком. Це «не той патріотизм, до 

якого ми звикли […] це набагато складніший комплекс почувань і поглядів. 

Але це те, що робить проблематику України зрозумілою людям будь-якої нації, 

а інтерпретацію – прийнятною, самоусвідомлення ж сучасного українця – 

співмірним із самоусвідомленням світової інтелектуальної еліти» [21, с. 116]. 

Першим із «пражан» торкнувся шевченківської теми Ю. Дараган, 

опублікувавши 1924 року вірш «Непереможність». У ньому сфокусовано 

спогади з часів, коли поет командував кулеметною сотнею в армії УНР і був 

свідком того, як «співали діти в селах «Заповіт»!» [18, с. 115]. Ще один 

«пражанин», виходець із Чернігівщини й також захисник УНР, Максим Грива 

(1903–1931) здійснив спробу (поезія «Памяті Т. Г. Шевченка») змалювати 

великого поета в зіставленні з Ісусом Христом («У вас обох – одна Голгофа», 

але тут авторові зраджує чуття міри – слово Розп’ятого за ним «вітром 

рознесло», а слово «Українського Месії «на дикім цвинтарі зійшло»). Ім’я 

Шевченка, ремінісценції з його творів (найчастіше із «Заповіту») фігурують в 



інших поезіях «пражан» (О. Стефанович: вірш «Шевченко», сонет «Двоє»; 

Г. Мазуренко: «Близнята у душі») [12]. Шевченківська тема визначила 

домінанту історіософської концепції Є. Маланюка, текстуалізованої в його 

поезії, есеїстиці, наукових працях. 

В українському літературознавстві наявна канонізація постатей «пражан» 

завперш як речників національної ідеї, борців за утвердження української 

державності. Й досі триває творення міфу про них насамперед у зв’язку з 

героїчною біографією, громадянською позицією, національною свідомістю, 

трагічним стоїцизмом у виборюванні української державності тощо. Перечити 

такий факт – означає грішити супроти істини, адже неспростовним аспектом їх 

естетичної доктрини є функціонування в авторському тексті кожного з 

репрезентантів «празької школи» естетичного модусу історіософії. Вона 

вимагає сьогодні нових підходів до рецепції, наукового осмислення та 

багатопланової інтерпретації, надто коли йдеться про «пражан» як 

«понадчасовий феномен» (О. Баган), а відтак їх «високу естетику» (С. Квіт), 

котра органічно співіснує з маніфестованою ними ідеологією. 

На цьому шляху українським літературознавством за останні роки 

здійснено відчутні кроки. Яскравим прикладом сказаного може бути 

монографія П. Іванишина «Національний спосіб розуміння в поезії 

Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л. Костенко» (К., 2008), в якій проаналізовано 

«специфіку розвитку українського художньо-герменевтичного мислення як 

глибоко національного буттєво-історичного розуміння, теоретично окреслено 

іманентний українському буттю національно екзистенціальний тип тезаурусу» 

[4, с. 2] у творчості ключової постаті «празької школи» – Є. Маланюка. 

Історіософські коди «празького тексту» (зокрема поетичних творів відповідного 

смислового поля Ю. Дарагана, Є. Маланюка, О. Ольжича) виявляє та детально 

характеризує Г. Клочек у збірнику статей «Енергія художнього слова» 

(Кіровоград, 2007) та в багатьох пізніших публікаціях. І. Набитович у книзі 

«Леонід Мосендз – лицар святого Ґрааля» (Дрогобич, 2001) розглядає 

національне світобачення митця в контексті європейської літератури. Проте ще 

зарано говорити про повноту й цілісність об’єктивних уявлень про 

націоохоронний етос і Т. Шевченка, й «пражан». 

Розуміння творчості Кобзаря, як підкреслював Є. Маланюк у статті 

«Ранній Шевченко», можливе лише «за національного підходу до національного 

генія» [10, с. 124]. «Правда Нації» – наскрізна художньо виражена категорія в 

поезії Т. Шевченка. Один із способів наблизитися до цього поняття, як 

справедливо зазначає відомий шевченкознавець Г. Клочек, полягає у зверненні 

до іншої категорії, яка дотична до неї, співіснує з нею, перебуває з нею у 

постійних взаємозв’язках та взаємопереходах. Він має на увазі Шевченкову 

національну ідею. «Треба визнати, – підкреслює Г. Клочек, – що якраз в останні 

роки, як ніколи раніше, ми відчули, наскільки сучасною є поезія Шевченка. 

Може комусь це твердження і здасться надто перебільшеним та недостатньо 

коректним, однак мушу сказати, що зараз у нас немає жодного митця, жодного 

мислителя, жодного політика, який би пояснив сьогоднішні наші проблеми 

глибше за Шевченка. Національна Шевченкова ідея пояснює нам нас самих, 



виявляє нашу силу і красу, і в такій же мірі з якоюсь нещадною відвертістю 

вона виявляє і темні сторони нашої «національної душі». Національна 

Шевченкова ідея – це той величезний смисловий огром, який ще не осмислений 

як цілісність, не сконцентрований в якомусь одному дослідженні…» [8]. 

Якщо спробувати конкретизувати універсальність чинника художності 

лірики «пражан», то його безапеляційно варто трактувати як шевченківську 

«життєдайнотворчу правду Нації», свого часу виокремлену й дефінійовану 

Є. Маланюком у статті «Творчість і національність». Осереддям цього 

принципу рецепції та інтерпретації є, безсумнівно, ідея «великої правди нації» 

й у «празькому» тексті. Проблема нації «була найбільш осмислюваною 

проблемою в інтелектуальному житті цієї витисненої за межі своєї Батьківщини 

національної еліти» [7, с. 269]. Л. Нигрицький (Г. Лужицький), узагальнюючи 

світоглядні, творчі й громадські пошуки свого покоління, з цього приводу 

писав: «Ми знаходимо себе, відшукуючи все те, що є наше, притаманне нам, що 

є основою нації […] Розбиті чи пак покалічені в інших ділянках – в письменстві 

сталимо себе, воно стає для нас гартом Духа, цілющим ліком, що сили свої 

черпає з минулого й, лікуючи сучасне, творить майбутнє [15, с. 5]. І те, що 

історіософія повно зарясніла в еміграційній літературі після поразки УНР, річ 

сподівана й закономірна. Як зазначає Яр Славутич, «пробуджена нація почала 

обновлятися, переформовуючись у новітній тип, стаючи державним фактором» 

[19, с. 274]. О. Астаф’єв переконує, що, «оскільки нація, за пражанами, 

проголошується основною «персоною» історії, зрозуміло, що остання 

прочитується чи художньо реконструюється ними в площині національного 

буття як єдиного реального простору існування» [3, с. 6]. 

Україна в її діахронному осягненні як буття нації та «фундаментальний 

екзистенціал літературної присутності» (П. Іванишин) у своїй сукупності 

формують і шевченківський, і «празький» текст, структурують його потужне 

смислове поле, ідеологічні коди й воднораз естетичну енергетику. Відлуння 

шевченківських ідей рельєфно прочитується і в настроєвому діапазоні, й у 

стильовій манері, й у високих регістрах громадянсько-патріотичного пафосу, 

оприявнюючи особисту екзистенцію поета через його Слово. Екзальтована 

увага до націєтворчих проблем стимулювала історіософічну наснагу й 

патріотичний пафос віршів, культивування діяльного ліричного героя – сильної, 

вольової людини, далекої від сентиментальної розчуленості та комплексу 

національної меншовартості. В поезії «пражан» тема боротьби за незалежність 

«тісно переплітається з темою становлення нової української людини. Людини-

борця, яка, незважаючи на те, що національна самоідентифікація може дрімати 

в її роді кілька поколінь […] повернеться до прабатьківських джерел і стане на 

захист рідної землі» [13, с. 156]. 

Взоруючи на субстанційну сутність Т. Шевченка, репрезентанти 

«празької школи» цілком усвідомлено розпочали творення власного 

українського міфу майже в пустці, де «відсутній народ», де, здавалось би, усі 

«втекли у рабство». Так вони поставили себе посеред тієї «відсутности» майже 

ірраціонально – будь-що-будь, аби не це не-життя» [17]. Саме на міцному 

Шевченковому ґрунті постала їх поезія як голос самозбереження народу, знак 



національної незнищенності. Звідси – шевченківська ідея слова як 

«першопочатку чину» («Борітеся – поборете, / Вам бог помагає!..»), мистецьки 

втілена в одному з наскрізних мотивів їх лірики, модифікованому в різних 

змістових іпостасях: протидія бездіянню, безруху, «поклик чину», усвідомлена 

жертовність в ім’я «світлої будучини» (Ю. Липа) України як вільної і 

незалежної держави. О. Ольжич кволості й пасивності нації протиставляв 

«неугнутість волі» й «віри граніт», О. Теліга закликала «вдарить твердо там, де 

треба вдарить», а Є. Маланюк кинув клич – побороти «ніч бездержавності», 

«ніч зневаги, ґвалту», виточити із себе кров «сліпу і рабську», знищити в собі 

ген «малоросійства».  

Сутнісним аспектом історіософії Т. Шевченка, як відомо, є критичне 

осмислення історії України, афористично сформульоване словами з 

«Послання…», що й сьогодні звучать, як докір «безнебній» нації, як наш 

«національний сором» (І. Дзюба): «Доборолась Україна / До самого краю. / 

Гірше ляха свої діти / Її розпинають» [22, с. 290]. 

Особливо сильно зазвучав «жорстокий осуд України» (Я. Славутич) за її 

зрадників, перевертів у поезії Є. Маланюка. Ця тема ґрунтовно розкрита у 

працях Ю. Войчишин, Л. Куценка, Т. Салиги та ін. 

Для поетів-«пражан» Т. Шевченко був тим, «ким зайнялось і запалало» 

[11, с. 151] духовне відродження нації. Він утілював для них «своєрідний етос 

українського народу, і пріоритетним у цьому разі є встановлення психологічної 

закономірності та інтровертної обумовленості витворення цього характеру як 

етногенетичного коду нації» [14]. Художній досвід Т. Шевченка й «пражан» 

щодо розуміння національного сенсу буття і його літературної присутності в 

авторському тексті творчо реалізований у цілому комплексі ідейно-тематичних 

«вузлів», а ще більше латентно розчинений у метатексті (постать, епоха тощо). 

Насамперед, це стосується історіософської доктрини та її художнього втілення. 

Ю. Барабаш веде мову про «вповні реальну концепцію» та «художньо-

історіософську систему» Т. Шевченка. При цьому він виокремлює кілька 

фокальних із історіософського погляду аспектів і проблем: націософський 

первень, національна міфологія, національна самокритика, національна історія, 

національна держава [1, с. 17]. Попри різночитання історіософського дискурсу 

в поезії «пражан», неспростовним є факт шевченківського варіанта їх 

національної історіософії як всепроникного й усеосяжного феномену творчості. 

У спектрі історіософської проблематики порівнюваних текстів 

Т. Шевченка та представників «празької школи» на перший план виходить 

такий тематичний «вузол», як національна держава. Одним із типологічних 

аспектів творчої реалізації державницької доктрини тут виступає художнє 

осмислення історичного минулого в метафізичному аспекті. У багатьох творах 

Т. Шевченка (скажімо, в поемі «Великий льох») виразно постає 

богоприсутність («Бо так сказав Петрові Бог»). «Дух історизму» (Є. Маланюк) 

у поезії «пражан» також освячується іменем Творця. За його всеприсутності 

розгортаються ліричні сюжети багатьох віршів. Відводячи вагому роль суто 

естетичним завданням літератури, представники «празької школи» 

підпорядковували її найважливішій, за їх переконанням, меті – утверджувати 



«націю дужу і вічну, як Бог» (О. Ольжич). Навіть у виразно громадянських 

рефлексіях вони нерідко виводять на площину одного тексту проблему «Бог – 

Нація», у такий спосіб увиразнюючи індивідуально-авторське розуміння 

естетики духу нації. Так, Ю. Липа подає образ Господа «як найвищої сутності й 

Абсолюту, що до нього постійно має устремлятися людина опосередковано, 

через служіння нації» [25, с. 138]. Саме з іменем Творця він пов’язує надію на 

духовне воздвигнення людини, прагнення «божіїм троном поставити край свій і 

нарід…». У його розумінні «нація і Бог» були нерозривно пов’язані, творячи 

єдине «органічне вірую» [20, с. 213]. Для українських митців загалом служити 

справі визволення рідного краю завжди означало (та й означає) служити Богові. 

Вони глибоко усвідомлювали, що «на тернистих шляхах історії нашого народу 

залишається потреба віри твердої, як Бескид, патріотизму й моралі, що 

ґрунтуються на християнському світогляді» [6, с. 4]. 

Для українських письменників усіх періодів історичного поступу 

«національне відродження мислилося насамперед як духовний процес, 

базований на вищій доцільності, визначеній Творцем. Збагнути це – означало 

знайти порятунок як для окремої людини, так і для цілих народів» [2, с. 23]. 

Підпорядкування ідеї богоцентричності світу, що допомагає віруючому не 

почуватися в екзилі «загубленою людиною» (М. Шлемкевич), особливо 

загострилось у тяжких потугах виборювання Україною власної державності 

1920–30-х рр. Тому закономірним і сподіваним лейтмотивом літератури стає 

усвідомлення шляху національного розвою як дороги до Бога. Релігійні тексти, 

джерелом яких є біблійна, насамперед євангельська символіка, в «українській 

літературі західної України та української еміграції 20–30-х років набула 

національного змісту» [5, с. 315]. Тож закономірно, що в системі базових тем 

художньої творчості «пражан», як і Т. Шевченка, постає «велика тріада»: «Бог, 

нація і чин» [20, с. 212].  

У національній ідентифікації Бога «пражани» особливо близькі до 

філософсько-естетичної концепції Т. Шевченка. В багатьох їхніх віршах-

молитвах відстежуємо прямі відсилки до Шевченкових творів. У них 

прочитується християнсько-патріотичне світовідчуття й світовідтворення. Для 

потвердження наведемо кілька з багатьох можливих художніх ілюстрацій: 

О. Ольжич: 

О Націє, дужа і вічна, як Бог, – 

Не це покоління холопів, – 

Хто злото знеславить твоїх перемог 

При Корсуні і Конотопі? 

О Націє, що над добро і над зло, 

Над долю, і ласку, і кару…[16, с. 93]. 

Ю. Липа: 

О Україно, будь, як Божий світ, 

В Тобі небес сади многопоясні, 

В Тобі земель розквітла ріжнородність, 

В Тобі довершення Одвічного й Людського [9, с. 113]. 

Для «пражан», як бачимо, слова «Україна» («Нація») і «Бог» – 



рівнозначні, навіть синонімічні. З метою величання та ідеалізації ними 

використовуються застарілі форми слів, влучні порівняння та гіперболи. 

Наскрізні історіософські образи, ключові в ідейному контексті їх творчості, 

багатогранні й по-містерійному ускладнені, певною мірою втаємничені. 

Національно-визвольні мотиви високої емоційної напруги («Ми – Нація! 

Злились усі хорали, / Ми – Нація…») та героїчного чину («Ім’я будуччини – 

чин…») в художньому осмисленні «пражан» розгортаються в універсальні 

смисли буття: «Щоденний бій – молитовні / Сурми для Того, / Хто держить дві 

чаші повні / Всесвіту всього» [9, с. 266]. 

Триєдиність – Бог-Нація-Чин – як основа універсалізму художньо-

філософської системи «пражан» виражена на всіх змістово-формальних рівнях 

авторського тексту кожного з них у синтезі національного, загальнолюдського 

та духового. Цей універсалізм реалізується в намаганні осягнути можливості 

творчої та вольової активності людини (нації), що навіть у межовій ситуації 

мала би спрямовуватись до Бога як до національного й водночас універсального 

сенсу буття (Ю. Липа: «Будуччина – у Бога…»). 

Відстежуємо ще один типологічний аспект державницької доктрини 

Т. Шевченка, творчо реалізований «пражанами». Маємо на увазі бачення 

повноти образу України в її культурному ореолі. Так, Ю. Липа гостро ставить 

проблему боротьби за могутню державу не тільки мечем, але й інтелектом, не 

лише військовою звитягою, але й культурою, духовністю. Ідеолог українського 

націоналізму Д. Донцов категорично не приймав саме цих аспектів 

державницької концепції і Т. Шевченка, й «пражан». Маніфестованому 

більшості з них християнізмові та культурництву він протиставляв 

волюнтаристський дух боротьби, ідеї ж любові та всепрощення – «пораженські 

теорії». «Пражани» ж утверджували в художній творчості глибоку віру в 

існування окремішньої «національної духовости», котра, на їх переконання, 

уможливить «осягнення своєї самостійної державності». Ю. Шерех з цього 

приводу зазначав, що всі репрезентанти національної еліти в екзилі «своєї 

неповторної духової традиції шукали в історії, у фольклорі». О. Ольжич і 

О. Лятуринська втілювали її в історії княжої доби, Ю. Липа – в козачо-

бароковій епосі, Є. Маланюк – у своєрідній панепохальній історіософії [23, 

с. 272]. 

Сутнісний аспект типологічних збіжностей історіософії Т. Шевченка та 

«пражан» визначив «футурологічний прогноз» (Ю. Барабаш) національного 

буття, «єреміївське» пророкування політичного майбутнього України як 

виразно романтичний проект «золотого віку». Для переконливості достатньо 

порівняти відповідні рядки текстів Т. Шевченка та Ю. Липи, в яких прозоро 

утверджено ідею вільної, незалежної України. 

Т. Шевченко: 

Встане Україна. 

І розвіє тьму неволі, 

Світ правди засвітить, 

І помоляться на волі 

Невольничі діти!... [22, с. 257].  



Ю. Липа:  

Будь славен, Боже України, 

Скрізь, де людей звучить язик, 

Давай оновлення з руїни, 

Животвори наш людський вік [9, с. 43]. 

Як бачимо, тексти обох митців звучать як профетичні передбачення, візії 

омріяного процвітання рідного краю. В них окреслено не лише віру в щастя й 

волю народу, але й подано перспективу його національного поступу. Маркером 

історіософського тексту тут виступає асоціативна історична перспектива як 

мрія. В такий спосіб висловлювали шевченківське сприйняття циклічності 

історичного часу й інші «пражани», акцентуючи услід за своїм великим 

попередником найболючіші проблеми національного буття, що рухаються по 

колу або ж по спіралі. Прикметні для їх поезії історичні алюзії, функціонуючи 

на рівні тексту, підтексту й надтексту, створюють основу для історіософських 

узагальнень та віталістичного «футурологічного прогнозу» (Ю. Барабаш), що 

кореспондується із профетичними візіями Т. Шевченка, котрі давно стали 

знаками пророцтва для нації («Оживуть степи й озера…»; «Встане Україна…» 

й под.). Знаменними в цьому плані є рядки Є. Маланюка з його хрестоматійного 

вірша «Невичерпальність»: «А то підземно загуде / Вулканом націй ціла раса – / 

І даром божеським гряде / Нам Прометеїв дух Тараса» [11, с. 153]. 

Проте це вже тема окремого дослідження, як, власне, й ціла низка 

проблем наукового осягнення творчого доробку і Т. Шевченка, й кожного із 

репрезентантів «празької школи». Ґрунтовне студіювання спільних для 

Т. Шевченка та поетів-«пражан» концептів художньої історіософії визначає 

один із магістральних напрямів усебічного осягнення їхньої поезії як 

етноконсолідуючого й водночас естетичного феномену.  
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Г. Б. Райбедюк 

 

АНТРОПОЛОГІЧНІ КОЛІЗІЇ АВТОРСЬКОЇ СВІДОМОСТІ 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА І ВАСИЛЯ СТУСА: ТИПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Дедалі помітнішим фактом філологічної науки стає літературознавча 

антропологія як «новий методологічний проект» [32]. У філософії та 

літературознавстві поступово усталюється антропологічний аналіз, зумовлений 

«спротивом до сучасної теоретичної моделі та інтересом до позаформально-

структурних вимірів тексту і загалом літератури» [14, c. 7]. Німецький філософ 

К. Вульф говорить про «антропологічний поворот» у сучасних гуманітарних і 

соціальних, культурологічних і природничих науках [3]. Антропологічний 

вимір тексту, виявнюючи його гуманістичний потенціал, виключає 

імперсональність людини, а тому інтенційований на гуманістичні засади буття.  

http://www.univ.kiev.ua/pdfs/shevstud-16/9_Nastasiyenko_O.pdf
http://www.univ.kiev.ua/pdfs/shevstud-16/9_Nastasiyenko_O.pdf
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В означеному ракурсі і Т. Шевченко, й В. Стус є не лише літературними, 

але й морально-етичними гарантами гуманізму. У творчості обох митців 

«людина», «людське», за словами М. Коцюбинської, «набувають всезагального, 

докорінно важливого значення. Моральні якості природно й послідовно 

переходять у план естетичний» [10, с. 51]. Обом поетам судилась Голгофа, що 

поглинула їхнє життя в сорокасемирічному віці. Вони належать до когорти тих 

митців Слова, котрі в умовах інквізиції, за словами Л. Костенко, зуміли «не 

відступитися. І не / Покласти лжу на струни» [9, с. 199], а жити й творити за 

кодексом Честі, Правди, Любові, невгасної віри в Людину. За монолітною 

спадщиною і Т. Шевченка, й В. Стуса – неординарна і сильна особистість зі 

своєю неспростовною правдою про людину, з уболіванням за неї, бунтом проти 

її перетворення «на функцію» (Ю. Шерех). Їх гуманістична естетика 

переконливо ілюструє відому тезу Ван Гога про те, що «нема нічого 

художнішого за любов до людей» [2, с. 8]. 

У центрі естетики Т. Шевченка – «людина як критерій, як мірило, як мета. 

Вся система поетових оцінок – суспільних, художніх, моральних – 

співвідноситься з ідеалом цілісної людини. Це своєрідна апологія свідомого 

морального начала, осмисленого й піднесеного як естетична якість» [10, с. 50]. 

Непересічне значення творчості Т. Шевченка було зрозуміле вже його 

сучасникам. Не випадково величезна українська шевченкіана, до якої входять 

не лише наукові дослідження спадщини поета, філософа, художника, а й 

критичні есе та присвячені йому твори мистецтва, почала складатися ще з 

другої половини ХІХ століття. Сьогодні вона утворює потужний шар 

національної гуманітаристики. Її системно-структурна парадигма відчутно 

поступилася місцем парадигмі антропоцентричній, яка повернула людині 

статус «міри всіх речей», в тім числі і її індивідуальність, знівельовану 

соцреалістичними штампами та стереотипами – і в самій літературі, й у 

наукових студіях.  

Основною рисою духовної постаті Т. Шевченка, провідним почуттям в 

його творчості, основним «патосом його життя» Д. Чижевський уважав 

антропоцентризм, тобто «поставлення людини в центрі цілого буття, цілого 

світу – як природи і історії, так і усіх сфер культури» [34, с. 128]. Шевченків 

антропоцентризм, чи «гомоцентризм», передбачає насамперед рефлексії на 

тему «чоловіколюбства». Зрозуміло, що на перешкоді вивчення людинознавчої 

проблематики у творчості поета завжди стояв культ соціального поета, 

витворений народницькими візіями, а вже в 20 столітті – соцреалістичними 

канонами, за якими література мала стати «коліщатком і гвинтиком 

загальнопролетарської справи». Тому в оцінках світоглядних, а відтак і творчих 

інтенцій поета превалювала соціально ангажована домінанта.  

Для В. Стуса також найголовнішою проблемою була «людина і світ», а 

всі інші контексти – лише напрямки розкриття головного інтересу» [30, с. 2]. 

Вектор його особистісних та соціальних інтенцій, функціонуючи в морально-

естетичній площині, веде до розгадки таємниці людської особистості. Вірші 

поета акцентовані виразним і гострим контроверсом між конструктивним і 

деконструктивним у житті й літературі. У статті «Очима гуманіста» він пише 



про важливість для кожного залишатися самим собою в світі, який «нібито й 

збудовано спеціально для того, щоб знеосібнити кожну людську 

індивідуальність» [27, с. 204]. У листі до рідних із заслання В. Стус констатував 

своє прийняття в умовах кризи гносеологічного суб’єкта антропологічного 

проекту К. Леві-Строса. Пишучи про особисті враження від прочитаної ним 

«Структурної антропології» французького філософа, він говорив про 

важливість антропологічних виявів гуманітаристики: «Бути людиною в умовах 

фізикоядерного гегемонізму – надто тяжко […] Леві-Строс пророкує, що 21 

століття буде віком гуманітарних наук або його не буде» [28, с. 467]. В 

здеморалізованій атмосфері антигуманного тоталітарного суспільства, 

зображеного фантастичним чином здеформованим, поет протиставив «людину, 

яка творить саму себе, змертвілому світові» [11, с. 110]. Аналізуючи збірку 

«Зимові дерева», Є. Адельгейм підкреслював: «Про що б не писав Стус, він 

повертається до ядра своїх роздумів – людини. Саме поетове «я», те чи інше 

інтимне переживання врешті зводяться у збірці до ширших міркувань про 

Людину взагалі, про зміст її існування перед Всесвітом, Смертю, Вічністю або 

перед моральними категоріями, взятими в найбільших вимірах, як Абсолют» 

[31, с. 222]. 

Ідея утвердження гуманістичного начала буття структурує гуманістичну 

енергетику, стаючи смислотвірним центром більшості текстів Т. Шевченка. У 

цьому ж ракурсі відбувається й напрям художнього мислення В. Стуса, спосіб 

конструювання ним «фігури автора» (М. Фуко). «Радіння і боління» людини, за 

його ж словами, визначає сутність авторських рефлексій того, що він сприймає 

та відтворює.  

Техніка антропологічного аналізу уможливлює, на наш погляд, розгляд 

текстів Т. Шевченка та В. Стуса з гранично об’єктивних позицій. У центрі їх 

художнього осмислення – онтологічні універсалії та екзистенційні 

характеристики людини. Висвітлення деяких аспектів антропологічного 

дискурсу у творчості обох поетів визначає основну мету нашого дослідження. 

На особливу увагу в цьому сенсі заслуговують такі питання: гуманізм як 

джерело художності, антропоцентризм як світогляд митця, топос долі 

(усвідомленої офіри), особистість як суб’єкт досвіду (досвід свободи, досвід 

вибору, досвід «самособоюнаповнення»). Точкою відліку інтерпретаційної 

моделі обираємо авторський текст, посередництвом якого досліджується 

людина в різних аспектах її буття. Така нова наукова рефлексія «має 

можливість розкошувати в напрацюваннях різних концепцій людини – 

екзистенціалістських, персоналістських, психоаналітичних, феноменологічних, 

герменевтичних, філософсько-антропологічних, релігійних тощо» [32, с. 60]. 

Принцип антропологічної інтерпретації ґрунтується на всебічному 

вивченні кожної конкретної людини, виходячи з унікальності проявів її 

приватного життя. У поезії Т. Шевченка багатоаспектно розглядається основне 

антропологічне питання: «Що є людина?», а також похідні його сегменти: «Що 

є доля» (фатум ?, напередвизначеність; свідомий вибір? Обраність? 

Посланництво?). Для героя поеми «Тризна», як і для самого митця, 

найголовніший сенс життя «Се – человек», власна людськість («еcce homo»), 



самонастанова, шлях людини до самої себе: «Без малодушной укоризны / 

Пройти мытарства трудной жизни, / Измерить пропасти страстей, / Понять на 

деле жизнь людей, / Прочесть все черные страницы, / Все беззаконные дела… / 

И сохранить полет орла / И сердце чистой голубицы! / Се человек!..» [35, 

с. 185]. Т. Шевченко апологетизує культ суверенної людської особи. Тому своє 

слово він наділяє сакральним змістом і закликає «людей і Господа любить» [36, 

с. 14]. В. Стус в автобіографічному нарисі «Двоє слів читачеві» (переднє слово 

до збірки «Зимові дерева») писав: «Поет повинен бути людиною. Такою, що 

повна любові, долає природне почуття зненависті, звільнюється від неї, як од 

скверни. Поет – це людина. Насамперед. А людина – це, насамперед, 

добродій…» [26, с. 42]. 

Уся система Шевченкових оцінок – суспільних, художніх, моральних – 

співвідноситься з ідеалом «цілого чоловіка» (за І. Франком), із збереженням 

людиною своєї особистості в «ситуації повної безнадії». «Пристрасно 

гуманістична» (М. Коцюбинська) естетика Т. Шевченка набуває в його 

творчості універсального значення. Взяти б для прикладу, скажімо, добре 

відомі рядки з «Подражанія 11 псалму»: «Возвеличу / Малих отих рабів німих! / 

Я на сторожі коло їх / Поставлю слово [36, с. 215]. 

Ю. Шевельов вирізняє гуманістичну домінанту і в смисловому полі поезії 

В. Стуса, зазначаючи, що вона «наскрізь людська й людяна, повна піднесень і 

падінь, одчаїв і спалахів радости, прокльонів і прощень, криків болю й 

скреготів зціплених зубів, зіщулень у собі і розривань безмежності світу. Перед 

нами «не живий смолоскип», а людина. Коли хочете, – Людина великою 

літерою» [38, с. 113]. 

В. Стус, подібно до Т. Шевченка, чітко відрефлексував у слові своє 

відкриття людини, що «творить сталий світ на збіглій хвилі». Він доводить, що 

на «торзі життьовім» тільки людина – «і щойно тоді, коли вона є 

викшталтуваною особистістю, – може піднятися над своїм фізично й соціально 

зумовленим існуванням, опинившись, відтак, у позачасовому й 

позапросторовому центрі буття» [13, с. 18]. У ранній статті «Най будем щирі» 

(1964) В. Стус акцентує етичний імператив письменника (а через нього – й 

естетичний) як здатність залишатися самим собою навіть в умовах 

«межичасся». Саме він, на переконання поета, постає запорукою «естетичного 

освоєння світу – як об’єктивного, так і свого власного» [27, с. 190]. Через те, як 

зауважує Л. Тарнашинська, «таким потужним є гуманістично-людинознавчий 

аспект його філософсько-естетичних переконань» [33, с. 77]. Звідси й потужний 

імпульс етики буття поета, в якій рельєфно прочитується антропологічна 

колізія художньої свідомості Т. Шевченка, що сформувала його аксіологічну 

сферу. Як слушно зауважує М. Коцюбинська, поет свідомість власної гідності 

«проніс крізь усе життя, крізь обставини […] Тому так дорожив він 

непохитністю своєї людської позиції і більш за все боявся втратити в собі 

людину» [10, с. 56]. Міркуючи про згубний вплив солдатчини на внутрішні 

інтенції, Т. Шевченко в «Щоденнику» нотував, що «отвратительное влияние 

десятилетнего унижения» не змінило в ньому людської сутності, не дозволило 

«ужасному опыту куснуться своими железными когтями […] убеждений […] 



младенческих светлых верований» [37, с. 25]. В. Стус у невольничому листі до 

І. Дзюби в 1975 році писав: «Довічною ганьбою цієї країни буде те, що нас 

розпинали на хресті не за якусь радикальну громадську позицію, а за саме лиш 

бажання мати почуття самоповаги, людської і національної гідності» [27, 

с. 442]. Він «свідомо обрав хресну дорогу і не хотів жодного співчуття навіть 

від тих, кого глибоко шанував, і хто з ним був у цій дорозі поруч. Тільки на 

такому шляху, яким сам несеш свій тягар і не перекладаєш його на плечі 

іншим, не жадаючи за це навіть моральних винагород, може відбутись 

«восходження» людини до себе самої, до її духовної свободи, бо це шлях 

саможертовності, самопосвяти» [16]. Для естетики обох поетів неприйнятним 

було поняття «моральна потворність». Домінанту їх естетичного ідеалу 

визначила моральна краса, в основі якої «лежить виявлення людського в 

людині» [10, с. 54]. 

Т. Шевченко та його послідовника В. Стуса єднають ненастанні пошуки 

сенсу буття, що є іманентною рисою філософської антропології. У центрі їхніх 

осяянь перебуває феномен людини як основи літературного задуму та головний 

постулат філософії творчості. В цьому плані в сучасному літературознавстві 

гостро (і, скажемо, цілком логічно й справедливо) порушується проблема 

«Живий Шевченко». З багатьох праць постає цілісний образ поета як живої 

людини – не «мужика», не такого собі «співця селянської недолі», врешті-решт 

не «кобзаря», а найпроникливішого інтелектуала та високої, найвищої для 

свого часу, культури. «Не є вже Шевченко, – писав Маланюк, – ані селянським 

співцем, ані навіть, як здавалося Ю. Липі, селянським королем, ані, мовляв, тим 

«кобзарем». Є він складним виразом нашого всенаціонального творчого духу і є 

він дотеперішньою вершиною нашої національної і світової культури в 

якнайширшім значенні цього слова» [12, с. 153]. 

Зміст та експресію Шевченкових творів зумовила домінантна тема «душі, 

що «внутр ридає». Це пекельний біль, шматування, розчахнення свого серця не 

лише власною, а й чужою бідою, уболівання за людину, за принижений рід, 

катування себе його долею» [5, с. 98]. Звідси – теми сирітства, жіночої недолі, 

суспільної та особистої неволі, що формують відповідні тональності творів. І 

що важливо – зберегти глибоке почуття людської гідності, органічний протест 

проти рабства – і суспільного зовнішнього, і духовного, внутрішнього й 

водночас любов до людини. Згадати б у цьому контексті монолог Перебенді, в 

якому прочитується настанова самого Т. Шевченка, його прагнення «Людей 

изведать – и любить, / Незлобным серцем сожалея / О недостойных их делах…» 

[35, с. 185]. Ці інтенції явно відчутні не тільки в його поезії. Вони визначають 

великою мірою й змістові координати мемуаристики. Наведемо кілька із 

багатьох можливих прикладів. У листі до Варвари Рєпніної (від 1 січня 1850 р. з 

Оренбурга) читаємо: «Ничтожны материальные нужды в сравнении с нуждами 

души…» [37, с. 202]. А в «Щоденнику» (запис 17 квітня 1858 р.) Т. Шевченко 

нотує слова Старова, виголошені на його честь під час обіду у графині Толстої 

про те, що він зумів «своїми страданиями поддержать то святое верование, что 

истинно нравственную природу человека не в силах подавить никакие 

обстоятельства!..») [37, с. 202]. 



Обох поетів єднає діалектика особистого й усезагального 

(національного), що визначила основу художньо-естетичних пошуків кожного з 

них, ототожнення народної рани із особистою бідою. Доля України хвилює 

Т. Шевченка більше, ніж власна доля. Високе почуття патріотизму, готовність 

до самопожертви заради добра народу звучать у вірші «Мені однаково»: «… Та 

не однаково мені, / Як Україну злії люде / Присплять, лукаві, і в огні / Її, 

окраденую, збудять… / Ох, не однаково мені» [36, с. 8]. Проекції 

загальнолюдських інтенцій на національний досвід текстуалізуються й у 

багатьох віршах В. Стуса. Вони особливо рельєфно прочитуються в його 

щоденникових записах: «…голови гнути я не збирався, бодай щоб там не було. 

За мною стояла Україна, мій пригноблений народ, за честь котрого я мушу 

обставати до загину» [29, с. 380]. 

Якщо зробити спробу виділити найважливіший змістовий аспект 

Шевченкового тексту, то найперше впадає у вічі показ трагізму долі людини й 

народу в антигуманному суспільстві («світі-завірюсі», за В. Стусом), що 

подається поетом не лише в соціально-політичному, але й у філософсько-

екзистенційному вимірі. Тема усвідомленої офіри засвідчена також життям і 

творчістю В. Стуса. Подібно до ідеї самопожертви Христа, вона охоплена 

співчуттям до людини, спрагою милосердя та невимовним болем серця, вірою в 

тріумф людської гідності й величі народу. Гуманістичний зміст високого 

ступеня конденсації засвідчують ті твори, в яких ідеться про привласнення 

поетом «чужого» болю. У «болездатності» (М. Кодак) В. Стуса закладена 

загальнолюдська культура привласнення «чужого» болю: «Прости мені, 

любове, цю жагу / до мучених – і сущих, і полеглих, / до бідних, кривджених, 

до жебраків…» [23, с. 37]. 

У художньому просторі лірики В. Стуса пульсує дух шевченківського 

людинолюбства – як невтихаюче «бажання добра», як потреба світла, що здатне 

здолати темряву «збожеволілого світу» [17]. Звідси – важливе для його 

світогляду й етики буття осмислення трагічного вибору, офіри («здумана мука 

жертовна»), усвідомлення приреченості «штовхання сізіфового каменя». В 

самоокресленні поета цей символічно-міфологічний образ проявляється крізь 

«протоки» душі. За його ж словами, це – «правда і добро, краса і щедрість, і 

любов». Навіть в умовах каземату, під час слідства й суду («межисвіти» і 

«межичасся») він прорікає християнське: «Вознось мене, мій Боже, чи карай, / 

та тільки знай, що син я в тебе – добрий...» [23, с. 109]. 

Добро ставить понад усіма людськими цінностями й Т. Шевченко: 

«Добре жить / Тому, чия душа і дума / Добро навчилася любить! [36, с. 165]. За 

словами І. Дзюби, «це ніби поетична версія Кантового поняття добра як 

«найвищого блага» (що є розвитком ідеї добра у Платона) […] Для Шевченка 

характерна не лише постійна зосередженість на оцьому розрізненні добра і зла, 

а й особлива суб’єктивність цієї зосередженості. Він чинить напружений іспит 

самому собі, а не лише світові (хоч і світові, але не минаючи себе» [6, с. 699]: 

«Один у другого питаєм: / Нащо нас мати привела? / Чи для добра? чи то для 

зла…?» [36, c. 44]. 

Творчість В. Стуса, як, власне, й саме його життя, також потверджує 



загальногуманістичні цінності християнства, окреслені в Євангелії від Матвія 

такими словами: «Шукайте ж найперше Царства Божого й Правди його» [1, 

с. 1074]. Поет «бореться не лише за Україну і «безпаспортний і закріпачений, 

сліпий, колгоспний» свій народ. Він виступає проти Зла за Добро всього світу. 

Мистецька пристрасність Стуса чи, іншими словами, абсолютна радикальність 

його почувальности, не залишає жодних ілюзій» [7, с. 155]: «Немає Господа на 

цій землі: / не стерпів Бог – серед очей тікає, / аби не бачити нелюдських кривд, 

/ диявольських тортур і окрутенств...» [24, с. 109]. 

Цей текст В. Стуса, як і вірші Т. Шевченка, потверджують думку Фіхте 

про те, що «добро завжди слабше» (И. Фихте). Воднораз кожен із поетів вірить 

у минущість зла і невмирущість добра, про свідчать, скажімо, хрестоматійні 

рядки «Псалмів Давидових» Шевченка: «Діла добрих обновляться, / Діла злих 

загинуть» [35, с. 295]. В. Стуса також упродовж усього життя особливо мучило 

те, що «немає добра. / Немає на всьому світі…». Уперто долаючи опір 

середовища, глибоко переживаючи онтологічну ворожість світу, він застерігав 

себе й інших від озлоблення. Дмитро Стус згадує останні слова батька, 

конвойованого з рідної оселі під час другого арешту (травень, 1980 рік): «Не 

май зла, сину. Ні на них, ні, тим більше, на світ. Я знаю, це важко, але спробуй 

не озлобитися. Світ добрий, але кожній людині випадає своя путь... часами 

трудна... інколи навіть дуже... На ній трапляються і кров, і біда, і зрада... Але як 

тільки ти дозволиш собі зненавидіти увесь світ, твої очі перетворяться на 

щілинки ненависті, крізь які ти завжди бачитимеш лише її. Отож, завжди 

намагайся любити, хоча не завжди це й виходить...» [30, с. 2]. У біблійних 

пророцтвах В. Стуса віра в перемогу добра зазвучала з потужною емоційно-

експресивною силою шевченківського засягу: «Даждь нам, Боже, днесь! Не 

треба завтра – / даждь нам днесь, мій Боже! Даждь нам днесь!...» [22, с. 139]. 

Тут, безумовно, відлунює віталізація Кобзаревих інтенцій, його впевненість у 

тому, що «….буде син, і буде мати, / І будуть люде на землі» [36, с. 254]. 

В одному з усних виступів В. Стус говорив: «Мені здається важливішим 

гуманістичний смисл поета. Здатність поета налюднювати нас» [20, с. 123]. Він 

не був ані політиком, ані вождем нації. Тому його слова – не декларації, а біль 

за «цвинтар душ на білім цвинтарі народу». Опинившись «за межею, за 

ріллею», втративши «прикорні свої», ще гостріше відчув катастрофічно 

небезпечну ситуацію обездуховлення світу (світ – «цвинтар душ»). Його серце 

«полум’яніло серед кількастолітньої мерзлоти омертвілих душ («душ 

спресованих мерзлота вічна»), безликого, почерствілого люду» [18]: «Свіча 

горить. Горить свіча – / А спробуй, відшукай людину / на всю велику 

Україну…» [25, с. 83]. Ці та інші рядки переконливо свідчать, що лірика поета-

в’язня стала «титанічним актом вивільнення душі» (В. Моренець) з-під влади 

темних, руйнівних сил зла. 

В. Стус суголосний із Т. Шевченком у тому, що в інших суспільно-

історичних умовах був одним із небагатьох людей, котрі «будили людські 

почуття та гидоту до насильства чоловіка над чоловіком в одну з найтяжчих 

епох нашої історії» [4, с. 155]. Проте поета, як і його великого попередника, за 

будь-яких умов, навіть «життєсмерті», не полишала одна з базових засад 



християнського гуманізму – милосердя. Біблейська ідея прощення ворогів 

(напр., Євангеліє (від Луки, гл. 6: 27; 28): «Любіть своїх ворогів, добро робіть 

тим, хто ненавидить вас […] Благословляйте тих, хто вас проклинає, і моліться 

за тих, хто кривду вам чинить» [1, с. 1146]) тематично окреслює чималу 

кількість поезій В. Стуса: «Прощаю вас, лихі кати мої, прощаю вас…» [25, 

c. 93]. У плані типології тут буквально напрошуються рядки Шевченкового 

«Щоденника» (запис 13 червня 1857 р.): «… забудем и простим темних 

мучителей наших, как простил милосердый человеколюбец своїх жестоких 

распинателей. Обратися к светлому…» [37, с. 11]. 

Свого часу О. Кониський у статті «про вивчення особи Шевченка» писав: 

«Мені уявляється особа поета вище його творчості. «Кобзар», без сумніву, має 

велике виховне значення, але особа його автора і в тому, і в іншому відношенні 

вище» [10, с. 56]. Дослідник мав рацію, підносячи постать Т. Шевченка як 

фактор історико-літературний, естетичний, психологічний (аналогічне можна 

сказати й про В. Стуса). Проте її ніяк не можна протиставляти поетичній 

творчості. Перед нами класичний взірець єдності життя й творчості 

(«життєтворчості» / «смертеіснування»), ідейних прагнень і моральних 

принципів, синтез «внутрішньої» і «зовнішньої» людини. Йдеться про етику 

буття, узгодженість власного життя поета зі сповідуваними ідеалами, і, 

зрештою, «про ту ціну, якою оплачено досягнуту чи недосягнуту узгодженість» 

[21, с. 263]. А. Шум з цього приводу писала: «Поет має свою філософію і 

філософію поезії. Ці дві його філософії ідуть в парі. Поет визнає лиш тих 

поетів, життя яких віддзеркалює їхню поезію і навпаки. Бути поетом – це 

велика відповідальність […] З моментом, як в житті поет відрікається своїх 

ідеалів, він перестає бути поетом. Великі ті, що витримують до кінця: 

Шевченко, Стус» [19, с. 9]. Гуманістичні пріоритети особистості, котра 

перебуває у межовій ситуації «вертикальної труни», наче в оптичному фокусі, 

сугеруються у типологічно близьких рядках Т. Шевченка («…жити, серцем 

жити / І людей любити» [35, с. 303]) та В. Стуса («…жив-любив і не набрався 

скверни, / ненависті, прокльону, каяття» [24, с. 50]), що їх можна безапеляційно 

вважати базовими для етики й естетики кожного з цих вершинних творчих 

феноменів. Очевидно, що в обох випадках «гуманістичне чуття, чуття 

людяності, доброствердження і любові є тим субстратом, тією духовною 

якістю, яка безпосередньо трансформується в Красу, тобто в естетичну 

енергію» [8, с. 193]. В одному з листів до сина В. Стус писав: «Ідеал є один – 

добра і справедливості, чесності і любові [...] Ще додам – ідеал Краси» [28, 

с. 446]. 

В умовах дегуманізації людини і втрати правдивих морально-етичних 

пріоритетів у суспільстві, в якому в різні часи довелось жити Т. Шевченкові та 

В. Стусові, в подібній ситуації «сфальсифікованих, дискредитованих ідеалів 

страдництво за загублену душу, за обдурених і побитих життям несло 

катарсисне, очищальне відчуття» [5, с. 104]. В кожному випадку це було 

«утвердження нової якості гуманізму», намагання протиставити «горезвісній 

«теорії гвинтиків» самоцінність людського «Я» [15, с. 56]. І для Т. Шевченка, й 

для В. Стуса «Людяність» – «Гуманізм» – «Добро» – «Любов» є категоріями, 



зближеними аж до взаємозамінювання» [8, с. 192]. І саме гуманістичний 

потенціал сформував художню енергетику поезії обох митців, забезпечивши їм 

життя у «вічному часі» (М. Бахтін). 
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Л. В. Рева-Лєвшакова 

 

Т. ШЕВЧЕНКО І НЕОРЕАЛІСТИ 

 

Століття минають і з кожним своїм кроком змінюють дійсність у 

культурно-історичному розмаїтті світу. З часом новий крок стає вже минулим і 

перетворюється на фундамент традицій, відштовхуючись від яких з’являється 

знов дещо нове й невідоме для того, щоб перетворити через деякий часовий 

відтинок у зрозуміле, відоме і минуле. Цими невидимими кроками-ланцюжками 

наповнений безмежний великий світ із безліччю мікросвітів для того, щоб 

жити, рухатись, перетворюватись і змінюватись. Так, у літературному процесі 

можна віднайти безліч традицій із попередніх часів і помітити перспективи 

відкриттів наступного часу. Такий взаємозв’язок цілком логічний за 

філософськими вимірами. У літературознавстві ж він становить цікавий 

матеріал для досліджень. Ланцюги художніх традицій існують між століттями, 

національними культурами, творчими угрупованнями та окремими постатями. 

Наша українська культура подарувала світу чимало талантів. Однак постать 

Т. Шевченка посідає особливе місце національного поета, життя і художній 

спадок якого стали емблемою українського народу у світовому духовному 

просторі. 

Про вплив Т. Шевченка на його сучасників, співвітчизників та митців 

інших культур писали ще за часів поета. Різні дослідження з’являлися протягом 

зміни епох. Ми дізнавалися про Т. Шевченка-поета, митця, письменника, 

Т. Шевченка-демократа й гуманіста, Т. Шевченка-учня й учителя, товариша, 

нареченого, сина, навіть іміджмейкера. На часі й нова тема про Т. Шевченка і 

неореалістів, стильова домінанта яких уже більш-менш окреслена останніми 

роками.  



Серед численного кола українських неореалістів, на неореалістичний 

доробок яких вказував В. Фащенко [8], та російських неореалістів особливу 

увагу привертають такі постаті першорядної величини: В. Винниченко, І. Бунін, 

М. Горький. І хоча їхні стосунки не безхмарні, однак прикрі непорозуміння не 

заважали цим авторам цінувати творчу вартість один одного й однаково 

поважати, дивуватись і зачаровуватись талантом поетичного і художнього 

мистецтва Т. Шевченка.  

Химерно поєднані життєві шляхи І. Буніна та М. Горького з долею 

українського поета. Його перебування у Петербурзі, де вирішувалося питання 

вільного майбутнього, до якого були причетні відомі й маловідомі люди, 

увійшло в історію шевченківського визволення, а потомки причетних до цієї 

історії у майбутньому випадково потрапили до кола особистих стосунків чи 

родинних зв’язків із російськими митцями. Відомо, що М. Горький у 1919 році 

передав у дарунок Пушкінському Будинку 46 аркушів з малюнками 

Т. Шевченка, а у 1920 році – автограф Т. Шевченка. Ці раритети були придбані 

ним у Марії Закревської, яка була онукою Ганни Закревської, котрій 

Т. Шевченко присвятив 1848 року вірш «Г. З.». Пізніше, 1930 року, ці малюнки 

на прохання М. Горького були передані до Харківської картинної галереї. Так 

дві Закревські, Марія та Ганна, через покоління поєднали долі Т. Шевченка й 

М. Горького. Ганні Т. Шевченко присвятив вірш, увіковічив у портреті та, за 

свідченням В. Югова, подарував доньку. Марії адресовано епопею «Жизнь 

Клима Самгина».  

Інтерес І. Буніна до Т. Шевченка мав особистий характер через 

поцінування власного родоводу та намагання встановити якомога більше 

зв’язків із шляхетними сімейними лініями. Особливу увагу І. Бунін приділяв 

ролі Василя Жуковського у звільнені поета, адже той був позашлюбним сином 

предка І. Буніна – Афанасія Буніна. Факту причетності свого предка до 

Шевченкового визволення І. Бунін приділив увагу у чи не єдиній статті, 

написаній до тридцятиріччя від дня смерті українського поета, що має назву 

«Памяти Т. Г. Шевченко». З невідомих причин стаття не включена до жодної зі 

збірок бунінських творів, залишившись друкованою прерогативою журналу 

«Орловский вестник» (№ 56 від 26 лютого 1891 р.), з яким пов’язаний початок 

творчої діяльності І. Буніна. У статті двадцятиоднорічний майбутній 

Нобелівський лауреат розповідає про життя поета. З іронічним подивом описує 

«вчителів» Т. Шевченка, які й гадки не мали, що цькують генія, якому все-таки 

поталанить утвердитись у своєму призначені. Приділяє увагу опису характеру 

поета: «По характеру, по своему простому образу жизни, Тарас Григорьевич 

был замечательным человеком. Все знакомые любили поэта за его искренность, 

задушевность и малороссийский юмор. Его, например, страшно любили дети, а 

«кого любят дети, тот еще не совсем поганый человек», по его же выражению. 

Рассказывают, что дамы любили шутить над его мешковатостью и повторяли, 

что «в него нелегко влюбиться», Тарас Григорьевич в ответ им напевал с 

доброю улыбкой:  

Дунул ветер и Авдей 

Полюбился снова ей, 



Дунул ветер еще раз 

И полюбится Тарас…» [1].  

Можна помітити у використанні імені особливу повагу до постаті поета й 

співчуття до його нелегкої долі: «…то, что светилось в песнях и думах Тараса 

Григорьевича, было сразу заметно и в его характере. Только в первых, как в 

выразителях его лучших поэтических минут, было больше грусти, оставленной, 

невеселою судьбой» [1]. 

З юнацьким захопленням І. Буніна пов’язаний і факт його подорожі до 

Шевченкової могили. В. Муромцева-Буніна писала про те, що у 1890 році 

І. Бунін вирішив побувати на могилі поета, якого вже як півроку вважав своїм 

кумиром, великим поетом і «окрасою російської літератури»: «…он 

восхищался, как всю эту несказанную красоту своей родины воплотил в своей 

поэзии простой крестьянин Тарас Шевченко! […] он признавался, что ни одна 

могила великих людей его так не трогала, как могила Шевченко […] Простая, с 

белым крестом, а рядом окруженная мальвами, маком и подсолнечниками 

белая хатка, мечта, не сбывшаяся в жизни Шевченко. В хатке на стене – 

большой портрет поэта, а на столе – «Кобзарь». Это особенно растрогало 

Бунина, который остро переживал его тяжелую жизнь, одиночество и 

нищету…» [7, с. 10]. 

Знайомство І. Буніна з Т. Шевченком сталося завдяки листуванню з 

перекладачем «Кобзаря» російською мовою І. Бєлоусовим, який у січні 1889 

року надіслав йому свою книгу «Из “Кобзаря” Т. Г. Шевченко». У 1897 році 

І. Бунін опікувався видавництвом поеми «Гайдамаки» в перекладі І. Бєлоусова 

у Москві. А 1900 року сам береться за переклад із «Кобзаря», перекладає дві 

строфи із «Заповіту» (можливо, тому, що весь текст вірша був невідомим, 

оскільки перебував під цензурною) та поезію «Закувала зозуленька…». Згадка 

про Т. Шевченка з’явилась і в повісті «Деревня» 1910 року. Роздуми про долі 

відомих письменників І. Бунін передає через міркування одного із персонажів: 

«Боже милостивый! Пушкина убили, Лермонтова убили, Писарева утопили, 

Рылеева удавили […] Достоевского к расстрелу таскали, Гоголя с ума свели 

[…] А Шевченко? А Полежаев?» [2, 103]. У романі «Жизнь Арсеньева» (1930) 

натрапляємо на таку репліку: «Это Шевченко, – абсолютно гениальний поэт». 

Багато років потому Г. Кузнєцова згадувала, як І. Бунін скаржився на нестачу 

слів для перекладів Т. Шевченка. Він казав: «як перекласти “скиглить чайка”, 

“за байраком байрак, – в полі могила. Із могили встає козак сивий похилий”». 

Мабуть нестача російських слів-замінників стала на заваді юнацької мрії 

І. Буніна перекласти поезію Т. Шевченка. 

Питання про ймовірність першого ознайомлення М. Горького з творчістю 

Т. Шевченка й досі є дискасійним. Оскільки сам М. Горький у листі від 29 

березня 1933 року до українського літературознавця та мистецтвознавця Івана 

Федоровича Єрофєєва писав: «Впервые я читал Шевченко еще юношей, в 

Казани, в конце 80-х годов. Тогда ходили по рукам сборники запрещенных 

цензурой стихов – рукописные. Помню, что мне очень понравилось 

четверостишие «И день иде, и ничь идет», а также «Катерина» […] Стихи 

Шев[ченко] вообще очень нравились мне» [6, с. 295]. Дослідник А. Мацай 



наводить аргументи, що це сталося ще на початку 80-х років під час 

перебування М. Горького «у людях» у Нижньому Новгороді. Спираючись на 

спогади письменника про те, що він ще тринадцятирічним любив гортати 

«величезні томи» журналів «Огонек», «Нива», «Живописное обозрение», де у 

1880-1881 рр. були надруковані п’єса «Назар Стодоля» та ілюстрації до неї 

(Огонек. – 1880. – № 48, № 49, № 50), біографічна стаття без підпису «Тарас 

Григорьевич Шевченко» і його автопортрет (Огонек. – 1881. – № 1. – С. 11, 

С. 12–15; С. 55–56.). У цій статті автор здебільшого спирався на вже відому 

працю М. Добролюбова «“Кобзарь” Тараса Шевченко» (Современник. – 1860. – 

Кн. 3), яка стала першою спробою переказу автобіографії поета. У 

«Живописном обозрении» з ініціативи редакції без авторства друкувалися вірш 

«На мотив Т. Шевченко», малюнок «Шевченко в мастерской», замітка «Могила 

Шевченки». Особлива увага у цих виданнях зверталася на ілюстрації та 

малюнки до творів: «Наймичка» («Живописное обозрение». – 1880. – № 35. – 

С. 165), «Гайдамаки» (Нива. – 1881. – № 40. – С. 876-877), «Утоплена» (Нива. – 

1881. – № 36. – С. 792), «Причинна» (Нива. – 1882. – № 3. – С. 57), «Катерина» 

(Нива. – 1884. – № 1. – С. 4-54). 

У тому ж листі до І. Єрофєєва автор згадував: «Летом в 97 и 98-ом гг., 

живя в Мануйловке […] я читал Шевченко на украинском языке крестьянам; 

книжка дана мне была учителем Самойленко, кажется – львовское издание» [6, 

с. 295]. У спогадах К. Пєшкової «О жизни А. М. Горького в Мануйловке» є 

згадки про те, що М. Горький читав селянам «Кобзар» Т. Шевченка: «Еще 

больше времени, чем в первый приезд, уделял Алексей Максимович общению с 

местными крестьянами. Нередко устраивая чтения, чаще всего на берегу реки 

Псел, во время варки ухи после рыбной ловли, или в лесу. Вел с ними беседы и 

на политические темы. Читал мануйловцам Короленко, Чехова, Шевченко. Как 

рассказывали мне в 1948 г. старики, некоторые из них до сих пор помнят 

чтение “Кобзаря” Шевченко...» [5]. 

Під час керівництва видавничим товариством «Знание» у 1902 році 

першочерговим завданням М. Горький поставив видання творів Т. Шевченка у 

перекладі російською мовою, роботу над яким він доручив І. Бєлоусову. 

Рукописом І. Бєлоусова М. Горький не був задоволений, мабуть, з тих же 

причин, що й І. Бунін, коли писав про те, як перекласти «скиглить чайка», «за 

байраком байрак». Це видання з’явилося 1906 року, хоча бездоганним тоді його 

не вважали; таким переклад лишається й до сьогодні.  

Згадав М. Горький Т. Шевченка і у своїх лекціях, які він читав робітникам 

на Капрі 1908-1909 рр. Пафосним рефреном через весь розділ про українську 

літературу проходить вираз «Шевченко – первый истинный демократический 

поэт», «у которого, к сожалению, мало учились наши поэты, как надо 

воспринимать и чувствовать народную жизнь, как широко надо брать ее» [4, 

с. 189]. Не оминув він і Шевченка-маляра, згадуючи про те, що Т. Шевченко 

був учителем першого російського жанриста П. Федотова, який започаткував 

школу російських художників-реалістів. У підшивці газети «Правда» за 1938 

рік можна віднайти передрук тез про Т. Шевченка з капрійських лекцій (№ 238 

від 29 серпня).  



1912 року М. Горький звертається до імені українського поета у статті-

відповіді на анкету «Украинской Жизни» «О русской интеллигенции и 

национальных вопросах», де говорить: «Каждый духовно-здоровый человек 

являет собою как-бы туго свернутую хартию, написанную впечатлениями 

исторического бытия его племени, его предков. В счастливых условиях эта 

хартия, развертываясь, обогащает нас такими радостными явлениями, как 

Шевченко, Пушкин, Мицкевич» [5, с. 70]. 

Не байдужим був М. Горький і до встановлення пам’ятника 

Т. Шевченкові у Харкові 23 березня 1935 року; він надіслав вітальне слово, що 

було опубліковане в газеті «Правда» (1935. – 24 березня. – С. 3). 

Поодинокою лишається промова В. Винниченка з нагоди 51 роковини 

смерті поета. Цю промову надруковано під назвою «Філософія і етика 

Шевченка» в київському часописі «Дзвін» (1913. – № 2. – С. 88-93), а під іншою 

назвою – «Геній України» – вона побачила світ 1914 року в часописі «Дзвін» 

(ч. 2) та санкт-петербурзькому часописі «Заветы» (ч. 2). Автор промови 

закликає вчитатися у Т. Шевченка, зрозуміти його віру, етику, філософію, його 

«велике чуття, велике страждання й велику любов». Він пише про те, що тільки 

вдумавшись у це багатостраждальне життя, можна зрозуміти, скільки 

«геройської, мовчазної, стихійної сили» [3, с. 29] мав Т. Шевченко, «кожна 

кривда його не минула, а болюче вражала» [3, с. 31]. В. Винниченко порівнює 

поета із Сократом та Л. Толстим, знаходячи спільне у цільності й гармонії тіла 

й душі, гармонії світогляду і життя [3, с. 28]. Сила промови відображається в 

особливій стильовій майстерності В. Винниченка, для якого краса слова 

залежала від тонкощів почуттів і відвертості думок. Останній абзац відтворює 

думки не тільки періоду початку минулого століття, але й сучасного етапу 

розвитку українського суспільства, для якого «Шевченко – живий, реальний 

симбіоз нашого народу. В його особі історія зареєструвала той стан нашої нації, 

в якому вона тоді перебувала. І Шевченко ні однією рисою не зрадив самому 

собі, своїй селянській, народній історії. Гармонія життя і думання його не 

порушена ні в який бік. Все, що дало життя нашому народові, всі болі, всі 

скарби його, все Шевченко побожно передав нам у своїх кривдах наймита, в 

муках в’язня, в пониженню солдата, в своїх вогневих, болючих піснях кобзаря! 

Він єсть сама Москалева криниця, з якої може пити всякий, кого мучить згага, 

хто йде тим тяжким степом, що називається життям» [3, с. 34]. 
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М. М. Слободянік 

 

РЕЦЕПЦІЯ ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  

КРІЗЬ ВІЗУАЛЬНІ ОБРАЗИ 

 

Постать Тараса Шевченка в українській культурі давно перестала 

вичерпуватися суто мистецьким визначенням, оскільки Шевченко не лише поет 

(хоча й поет великий), не лише прозаїк (хоча й досить плідний і талановитий), 

не просто художник (хоча й обдарований і самобутній). Дедалі частіше в 

науковому обігу з’являються праці про нього як філософа, історіософа, 

державотворця. Така всебічна увага до творчості Шевченка здійснила значний 

внесок у його перетворення на певний символ національної ідентичності – 

«українськості». Чи на користь Шевченкові таке перетворення, чи ні – тема 

окремого дослідження. Натомість у цій статті увагу приділено саме Шевченкові 

як символу та його ролі в українській культурі, в новітній історії національного 

поступу. Основні акценти зосереджено на візуальному сприйнятті української 

ідеї Шевченка, що набуло особливої популярності під час подій грудня 2013 р. 

– лютого 2014 р. в Україні. Саме цим і визначається актуальність такого 

дослідження. 

Шевченкове слово, наділене потужною енергетикою, має особливу 

вагомість у літературному процесі. Проте його значення виходить далеко за 

межі власне літератури у широкий мистецький контекст. Ця стаття є спробою 

проаналізувати шляхи, особливості й значення розповсюдження Шевченкового 

слова в інших семіотичних системах, що межують із літературою. Матеріалом 

дослідження є полісеміотичні тексти за мотивами творчості Тараса Шевченка, 

що стали активно з’являтися у грудні 2013 р. – лютому 2014 р. у мережі 

Інтернет та на вулицях України (демотиватори, листівки, стріт-арт, прапори, 

банери та інша революційна атрибутика). 

Як науковий інструментарій у дослідженні використовуються теорії 

інтертекстуальності та рецептивної естетики. Об’єкт дослідження – феномен 

Шевченкового слова; предметний інтерес зосереджено на сприйнятті 

літературної творчості в іносеміотичному середовищі. Мета статті – з’ясування 

особливостей і механізмів сприйняття творчості Тараса Шевченка в 

іносеміотичному (позалітературному) середовищі. Для досягнення поставленої 

мети слід виконати такі завдання:  

1) дібрати та класифікувати приклади побутування Шевченкового слова у 

візуальному втіленні;  



2) залучити інтертекстуальність та рецептивну естетику до розгляду 

полісеміотичних творів за мотивами поетичної спадщини Шевченка;  

3) проаналізувати твори відповідного смислового поля з погляду 

інтертекстуальності та рецептивної естетики. 

Творчість Тараса Шевченка залучена до широкого інтертекстуального 

поля. Причому, як Шевченко вдається до інтертексту під час написання своїх 

творів (зокрема, широко відомі науковій спільноті та читацькому загалу 

біблійні алюзії у його поетичній спадщині), так і власне Шевченкова творчість 

стає інтертекстом у доробку митців-наступників. Здебільшого увага 

дослідників зосереджена на словесній формі такого інтертексту. Проте не слід 

забувати, що засоби творення інтертекстуального поля можуть бути різними. 

Досить важливим і вагомим ретранслятором ідей у мистецтві є зорові образи, 

які так само, як і словесні, можуть ставати інтертекстуальними маркерами, а 

відтак наснажуватися додатковими змістами, передавати інформацію у 

сконденсованій формі. Міграція образів і форм, взаємодія «текстів» може 

відбуватися не лише у межах одного виду мистецтва, але й може долати 

кордони між різними знаковими системами. Саме таке долання кордонів 

спостерігаємо у процесі сприйняття поетового слова через візуальні образи. 

Очевидно, що в такому випадку мова про творчість Шевченка у контексті 

інтертекстуальності переходить у царину синтезу мистецтв. Відповідно, таку 

якість інтертекстуальності не слід пов’язувати лише зі словесним втіленням, а 

варто визначати як універсальний закон знакових систем. Таке розуміння 

потребує уточнення, що наводиться нижче. 

Ведучи мову про інтертекстуальність, дослідниця цього явища Н. Фатєєва 

слушно зауважує, що тексти можуть бути пов’язані не лише через окремі 

лексичні одиниці; зв’язок може встановлюватися на рівні сюжету, структури. 

Тому будь-яке інтертекстуальне зближення базується не тільки на лексичних 

збігах, але й на структурній схожості. Саме через це, на думку Н. Фатєєвої, слід 

говорити не лише про власне міжтекстові зв’язки, але й про більш глибинні 

«інтерідіостилеві» впливи. Тоді авторський текст і його інтертекст, тобто текст, 

що сприймався автором, стають варіантами однієї структури; вони побудовані 

на одних засадах [8, с. 14]. Продовжуючи думку про те, що інтертекстуальність 

не вичерпується лексичними збігами, можна піти далі й зазначити, що 

інтертекстуальність не обмежується і суто текстовими збігами. Власне, тут уже 

йтиметься не про інтертекстуальність як процес перетину текстів (у вузькому 

розумінні), а про інтерсеміотичність як процес перетину знакових систем (або 

текстів у широкому – постструктуралістському – розумінні). На цьому аспекті 

слід зупинитися докладніше.  

І. Смирнов, пояснюючи явище інтертекстуальності, висловлює тезу, що 

відсилка до іншого тексту може стосуватися як творчості того самого чи іншого 

автора, так і суміжного мистецтва чи дискурсу. Н. Петрова висуває думку про 

інтертекстуальність як про універсальний семіотичний закон, оскільки це 

явище характерне не лише для літератури, але й для інших форм мистецтва: 

кінематографа, архітектури, образотворчого мистецтва та ін. [5]. 

О. Воскресенська розмежовує власне інтертекстуальність, коли у якості 



включення виступає інший вербальний текст, та інтермедіальність 

(інтерсеміотичність), коли джерелом включення є інша семіотична система [1]. 

Дослідниця наводить свою систему типології інтертекстуальних включень, в 

основі якої два критерії: усвідомлення автором включення та джерело 

включення. За джерелом включення О. Воскресенська пропонує виділяти 

власне інтертекстуальність (інші вербальні тексти як джерело), 

інтермедіальність чи інтерсеміотичність (зв’язок з іншими знаковими 

системами) та інтердискурсивність (інші дискурси у якості джерела) [1]. Як 

можна помітити, основна ідея цієї типології цілком накладається на визначення 

інтертекстуальності І. Смирновим, яке було наведене вище. 

Спробуємо з’ясувати, наскільки правомірно називати саме 

інтертекстуальністю усі три вияви включення деякої іншої інформації у текст. 

Очевидно, що називаючи текстом лише вербальне оформлення інформації, 

маємо звузити поняття інтертекстуальності саме до зв’язків між вербальними 

структурами. Відповідно будь-які інші перетини доцільніше називати 

інтерсеміотичністю. Тоді інтертекстуальність можна вважати окремим виявом 

інтерсеміотичності, маючи на увазі, що літературні тексти розглядаються як 

знакова система. Проте, зважаючи на розширення поняття «текст», цілком 

прийнятно використовувати термін «інтертекстуальність» і для позначення 

загального явища, що претендує на універсальний семіотичний закон. Відомо, 

зокрема, що теоретики постструктуралізму саму свідомість людини 

ототожнюють з текстом як засобом її фіксації, що вилилося у концепцію 

розгляду літератури, культури, історії як тексту та інтертексту [7]. Семіотична 

школа літературознавства розглядає види мистецтва (у тім числі й літературу) 

як знакові системи, наділяючи їх властивостями тексту. Важливо, що 

інформації притаманно переходити з однієї знакової системи в іншу через 

механізми перекодування. У цьому контексті слід звернути увагу на семіотичну 

теорію Ю. Лотмана: науковець вводить поняття семіосфери на позначення 

середовища однорідної знакової інформації. Породження нового змісту в межах 

семіосфери він пояснює так: «…семіосфера багатократно перетинається 

внутрішніми кордонами, що спеціалізують її ділянки у семіотичному 

відношенні. Інформаційна трансляція крізь ці кордони, гра між різноманітними 

структурами та підструктурами, скеровані безперервні семіотичні «вторгнення» 

тієї чи тієї структури на «чужу територію» утворюють породження смислу, 

виникнення нової інформації» [4, с. 17]. Аналогічний механізм переходу 

інформації з однієї семіосфери в іншу, тобто з одного виду мистецтва в інший. 

При цьому відбувається не просто перекодування та засвоєння нової 

інформації, а збагачення семіосфери новими смислами. 

Семіотики приділяють чималу увагу проблемі синтезу мистецтв, 

звертаючись не лише до літературного тексту, але й до тексту живопису, 

архітектури, скульптури. Такі погляди породили тезу про пантекстуальність 

культури: Ж. Дерріда розглядав світ як текст, В. Лейч – як бібліотеку, У. Еко – 

як енциклопедію чи словник [6]. Таким чином, синтез мистецтв можна вважати 

переходом інформації між текстами – літературними, архітектурними чи будь-

якими іншими. Такий перехід інформації І. Арнольд називає синкретичною 



інтертекстуальністю, Л. Прохорова – інтерсеміотичністю [6]. Отже, можна 

зробити висновок, що термін «інтертекстуальність» цілком прийнятний для 

позначення зв’язків між будь-якими знаковими системами, якщо поняття 

«текст» прийняти в широкому розумінні. В такому випадку 

«інтертекстуальність» та «інтерсеміотичність» функціонують як синоніми. 

Отже, можна вважати, що творчість Тараса Шевченка виступає 

інтертекстом для численних візуальних творів (плакатів, демотиваторів у 

мережі Інтернет, стріт-арту), породжених рухом спротиву грудня 2013 р. – 

лютого 2014 р. в Україні. Відтак Шевченкові словесні образи настільки наочні, 

що легко впізнаються в образах графічних і дозволяють встановлювати й 

ідентифікувати інтертекстуальний зв’язок між різними знаковими системами. 

Розглянемо основні вияви інтертекстуальності у візуальних творах за мотивами 

творчості Шевченка. 

Найбільш поширеним видом інтертекстуального зв’язку у розглядуваних 

творах є цитування. Часто це має таку форму: основну частину зображення 

займає власне цитата, підкріплена для наочності портретом Шевченка. 

Найпопулярнішою цитатою із упевненістю можна назвати афористичні рядки з 

поеми «Кавказ»: «Борітеся – поборете». Цей вислів має семантику, близьку до 

бойового заклику. Через таку функцію він здатний ставати частиною багатьох 

видів візуальних творів цього періоду. Це можуть бути як плакати, 

демотиватори, трафаретні графіті на стінах, так і банери та прапори. Попри 

таку різноманітність у розміщенні цей випадок є найменш цікавим для 

дослідження, оскільки найбільш пов’язаний із літературою і найменш 

інтегрований в іносеміотичне середовище. Натомість значно цікавішим для 

розгляду під нашим кутом зору є результат інтернет-творчості такого плану: 

цитата «Доборолась Україна до самого краю: гірше ляха свої діти її 

розпинають» розміщена на фоні зображення беркутівців. У цьому демотиваторі 

вислів Шевченка набуває нового змісту через інтеграцію з візуальною 

інформацією. Отже, можна спостерігати занурення вербального коду в 

іносеміотичне середовище та появу нового – полікодового – твору. Зображення 

та цитата формують єдине ціле, оскільки передають ідею саме у поєднанні. 

Якщо в попередньому випадку ми мали справу з домінуванням вербального 

коду, що виконував функцію заклику, апелював до ratio, то цей приклад уже 

демонструє домінування візуального коду, структурує цілісний образ у 

свідомості споглядача, апелює до його emotio. Полісеміотичність твору 

дозволяє стисло висловити ідею, що у моносеміотичному тексті потребувала би 

розлогішого вислову. 

Ще однією вельми поширеною цитатою є слова із «Заповіту»: «…кайдани 

порвіте і вражою злою кров’ю волю окропіте». Розглянемо два найцікавіші, на 

наш погляд, випадки інтеграції цього вислову в масову культуру останнього 

часу. Перший – розповсюджена в соціальних мережах листівка, що містить 

портрет молодого Шевченка, наведену вище цитату із його «Заповіту», а також 

певним чином розміщені такі слова: «Тарас Шевченко», «екстреміст», 

«закликає до хуліганських дій», «три роки тюрми за законом Колесніченка – 

Олійника». Попри переважання вербальних знаків, вважаємо за доцільне 



кваліфікувати цей твір як приклад візуального мистецтва. Гра шрифтами, різні 

спрямування текстових груп на площині, окреслення слова «екстреміст» 

рамкою, виділення жирним зображених угорі слів «Тарас Шевченко» й унизу 

«три роки тюрми» – усе це нагадує футуристичне поезомалярство, є варіантом 

тієї ж структури. Отже, можемо вести мову про архітекстуальний зв’язок. 

Зрештою, маємо цікавий приклад апелювання до творчості Тараса Шевченка й 

водночас до українського авангардизму. Таким чином, можна зробити 

висновок, що інтеграція Шевченкового слова в іносеміотичне (візуальне) 

середовище сприяє зближенню його з авангардним мистецтвом. Цікавим є і 

змістовий пласт цього твору: образ Шевченка постає засобом викривання 

абсурдності законів від 16 січня 2014 р. Загалом лейтмотивом усіх 

розглядуваних творів є прийняття Тараса Шевченка як авторитета, що не 

обговорюється, як провідника в боротьбі за правду. 

Якщо перший приклад використання цитати із «Заповіту» можна 

пов’язувати з українським футуризмом, то другий цілком уписується в 

барокову традицію української емблематичної поезії: портрет Шевченка, що є 

основною і найбільшою частиною (емблемою) цього полісеміотичного твору, 

окреслено овалом, що супроводжується цитатою: «…вставайте, кайдани 

порвіте і вражою злою кров’ю волю окропіте». Вислів стає частиною 

зображення через своє специфічне розміщення, й тому поруч із вербальними 

набуває візуальних ознак. Але найцікавішим у цьому творі є підпис до «вірша-

емблеми» – «Батько «Правого сектору». Підпис підкріплений модифікацією 

самого портрета Шевченка: поета зображено із характерною хусткою на 

обличчі. Образ Шевченкового слова в цьому творі виконує функцію атрибуції, 

ідентифікації «Правого сектору». Через таке візуальне пояснення учасники 

громадського об’єднання виправдовують свою радикальну позицію закликом 

Шевченка (знову ж таки, маємо справу із лейтмотивом беззаперечного 

авторитета поета). Окрім того, Шевченка водночас приймають до лав 

організації (хустка на обличчі) та визначають як її засновника (підпис). Усе це 

можна вважати виявом ще однієї поширеної тенденції: у вирі революційних 

подій Шевченко сприймається не як письменник позаминулого століття, а як 

жива людина, сучасник, побратим, який може щохвилини опинитися на 

барикадах і пліч-о-пліч з українцями ХХІ століття стати до боротьби за правду 

та волю. 

Розглянемо ще одну цікаву групу інтертекстуальних зв’язків у 

розглядуваних творах – алюзії. Вельми промовистим прикладом є демотиватор, 

що поєднує зображення задимленої вулиці Грушевського та слів «реве та 

стогне». Зрозуміло, що вербальна частина твору описує стан «гарячої точки» 

січневого Києва. Проте використано саме такі слова, що є натяком на творчість 

Тараса Шевченка. Роль такої алюзії, на наш погляд, полягає не лише в апеляції 

до культурного авторитета українців, але й у вписуванні подій на 

вул. Грушевського в загальнокультурний, а не лише в історичний контекст. 

Таким чином, образ Шевченкового слова, виступаючи провідником у світ 

мистецтва, духовності, постає чинником інтелектуалізації. Ще один приклад 

полісеміотичного твору ілюструє заявлену вище ідею про підкреслену 



наочність Шевченкових образів та їхню впізнаваність у графічному втіленні. 

Йдеться про демотиватор, що містить зображення розірваного ланцюга і такий 

підпис: «Порви кайдани окупантів! Не дай знищити Україну». Як можна 

зауважити, у творі не використано прямої цитати, а лише натяк на рядки із 

«Заповіту» Шевченка. Це дозволяє говорити про неодновимірність такого 

тексту, оскільки він має щонайменше два шари: поверховий, що прочитується 

будь-ким незалежно від загальної ерудиції, та глибший, забезпечений алюзією 

на слова Тараса Шевченка. Впізнання заклику поета веде до розширення 

контексту заклику. Замість простої метафори («порви кайдани окупантів») 

обізнаний читач сприйматиме національну ідею Шевченка. Знову ж таки, 

зауважуємо на концентрованості змісту у творі: значна ідея втілена досить 

економними засобами, що досягається полісеміотичною природою твору. 

Для більш повного розуміння особливостей сприйняття розглядуваних 

текстів звернімося до рецептивної естетики. Основною тезою рецептивної 

естетики є те, що твір виникає на стикові горизонтів твору й читача. Теоретики 

рецептивної естетики впровадили поняття безситуативності з огляду на те, що 

«специфіка художнього твору («фікційного мовлення», «вигаданого тексту») 

визначається відсутністю первинно існуючого, відомого слухачеві й мовцю, 

читачеві й оповідачу, ситуативного контексту» [2, с. 23]. Автор переживає певні 

стани, має особливі враження, міркування. Читач не знає цього, тому в перші 

хвилини сприйняття стає безпорадним; він «має докласти додаткове зусилля, 

щоб створити такий контекст, порушити безситуативність художнього 

мовлення» [2, с. 23]. Ці тези є актуальними для досліджуваних у статті творів, 

оскільки вони щільно вплетені у контекст їхнього виникнення, їхній зміст 

нівелюється у разі не порушення безситуативності. 

Як підкреслює один із «батьків» рецептивної естетики Г. Р. Яусс, 

«віртуальна структура тексту потребує конкретизації реципієнтом, щоб 

реалізуватися як твір», допомагає читачеві у формуванні смислу віднаходження 

віртуальних «гарячих точок» твору й пов’язування їх із певними образами [3, 

с. 25]. Ця думка є важливою для пояснення механізму сприйняття такого твору: 

цитата «борітеся – поборете» на тлі портрета молодого Шевченка – і весь твір 

зображений у червоно-чорних тонах. Знакове наповнення твору є майже 

ідентичним прикладові, що розглядався на початку аналізу, коли йшлося про 

цитування як вияв інтертекстуальності: так само маємо портрет Шевченка, та ж 

сама цитата. Але сприйняття цього твору потенційно відрізняється від 

попереднього прикладу. Використовуючи термінологію рецептивної естетики, 

«гарячою точкою» твору є колір, що пов’язує аналізований твір із червоно-

чорним прапором українських націоналістів. А це тягне за собою своєрідне 

«оживлення» й осучаснення образу Шевченка на зразок того, що ми 

спостерігали у випадку з «батьком «Правого сектору». Таким чином, у цьому 

прикладі маємо не просто бойовий заклик чи апелювання до культурного 

авторитета – ми спостерігаємо новітнє міфотворення щодо образу Шевченка, 

зображення його як безсмертного завжди-сучасника, що повертається до лав 

побратимів у скрутні часи. 

Отже, розглянувши приклади новітніх полісеміотичних творів за 



мотивами творчості Тараса Шевченка, проаналізувавши їх з погляду 

інтертекстуальності та рецептивної естетики, можемо зробити такі висновки: 

1) образ Шевченкового слова (вербальний код) гармонійно вписується в 

іносеміотичне середовище (візуальний код) та набуває зорових 

характеристик через надзвичайну наочність, притаманну авторському 

стилеві Тараса Шевченка; 

2) перенесення Шевченкового слова у царину візуального сприйняття 

сприяє посиленню емоційної складової (переважання emotio над ratio); 

3) специфіка сприйняття полісеміотичних творів за мотивами творчості 

Шевченка полягає у міцному зв’язку із обставинами появи цих творів, а 

також у наданні вагомості таким деталям, як колір, шрифт, просторове 

розміщення тексту, поєднання тексту і зображення в єдине художнє ціле; 

4) використання наочного образу Шевченкового слова сприяє конденсації 

змісту в лаконічній формі, а також посилює духовну складову таких 

творів; 

5) через аналізовані твори відбувається новітнє міфотворення, результатом 

якого є формування образу Шевченка не лише як авторитетного діяча 

культури, але як сучасника українців ХХІ століття, побратима на 

барикадах у боротьбі за правду й волю, провідника та очільника 

народного спротиву. 
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А. В. Соколова 

 

НАРОДНА МІФОЛОГІЯ В ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

Проблема взаємозв’язку літератури та фольклору посідає важливе місце у 

сучасній фольклористиці. Звернення до поетики традиційних фольклорних 

жанрів та образів завжди давало майстрам красного письменства величезні 

можливості для творчого самовираження, формування індивідуальних рис 

фольклорної поетики. Не винятком стала й поезія Т. Шевченка, в якій 

сконцентровано широкий арсенал фольклорної образності на різних 

функціональних зрізах авторського тексту. 

У вітчизняному шевченкознавстві романтичний міфологізм поезій 

Т. Шевченка частково розглядався у наукових студіях Ф. Колесси, 

Г. Грабовича, Л. Плюща, М. Наєнка, В. Смілянської, О. Забужко, проте народна 

міфологія як чинник його поетики потребує розширення спектру проблематики 

дослідження. 

Метою нашої статті є виокремлення фольклорного міфологізму у творах 

Т. Шевченка, з’ясування їх генетичної і типологічної спорідненості, а відтак 

виявлення індивідуальних шляхів засвоєння й способів мистецької адаптації 

фольклорно-міфологічних структур у ліричному наративі поета. 

Увага Т. Шевченка до збереження архаїчного, фольклорного сприйняття 

часопростору стає помітною вже у ранній творчості митця, зокрема його 

романтичних баладах «Причинна» та «Тополя». 

Баладний хронотоп поданий не тільки часом, але й простором. Усі 

елементи цього простору так чи інакше пов’язані з фольклорним корінням 

літературної балади. Так само, як і час, міфологічний простір уявляється 

неоднорідним, оскільки в ньому теж виокремлюються якісно різні ділянки. За 

О. Лобком, міфопростір має «клаптевий» характер, що обумовлюється оцінкою 

конкретних його локусів крізь призму провідної для міфології опозиції свого 

(людського) і чужого (нелюдського), а тому тут поєднуються ділянки, належні 

до протилежних світів. Протиставлення свій / чужий конкретизується 

насамперед як опозиція білого світу й потойбіччя, освоєного і неосвоєного 

світу, людського і нелюдського простору та ін. [2, с. 111]. Опанований простір 

має свої межі й має ознаку «свого», реального, а все, що перебуває поза цими 

межами, усвідомлюється як «чуже» та набуває фантастичного відтінку. «Своїм» 

вважається той простір, де людина народилася й проживає. «Чуже» з’являється 

в опанованому світі з потойбічя; воно завжди приносить якісь зміни. 

Представниками такого світу є ворожки та русалки.  

Н. Лисюк зазначає, що «за віруваннями, добовий час персонажів іносвіту 

– переважно ніч до перших (чи третіх) півнів; їхнє перебування в людському 

просторі може бути сезонним. Приміром, русалки з’являються поряд із людьми 

впродовж Русального тижня, від Великодня до Купала або з весни до осені, в 



місячні ночі, причому поблизу води. А от люди мандрують до чужих світів у 

зв’язку зі своїми нагальними потребами – пошуками когось чи чогось» [1, 

с. 89]. Загалом кордонами та каналами зв’язку між білим світом та іносвітом 

можуть слугувати чотири основні стихії: вода, вогонь, земля, повітря. 

Симптоматичним з цього погляду є початок балади «Причинна»: 

Реве та стогне Дніпр широкий, 

Сердитий вітер завива, 

Додолу верби гне високі, 

Горами хвилю підійма. 

І блідий місяць на ту пору 

Із хмари де-де виглядав, 

Неначе човен в синім морі, 

То виринав, то потопав. 

Ще треті півні не співали, 

Ніхто нігде не гомонів, 

Сичі в гаю перекликались, 

Та ясен раз у раз скрипів [7, с. 73]. 

Вода у фольклорі обов’язково таїть у собі семантику загрози, небезпеки. 

Річка частіше за все – це ворожий топос, який з’єднує світи. Річку завжди 

супроводжує місяць, який приходить разом з діями потойбічних сил. У баладі 

«Причинна» саме з Дніпра виринають русалки і саме в той час, як «з неба 

місяць так і сяє». У цьому творі перед нами наочно протиставляється «верх» – 

вічне життя та «низ» – зона смерті. Дівчина, шукаючи свого коханого, спочатку 

забирається на дуба: 

Щось лізе вверх по стовбуру 

До самого краю [...] 

На самий верх на гіллячці 

Стала... в серце коле! 

Подивилась на всі боки 

Та й лізе додолу [7, с. 76],  

а потім злазить з нього прямо в руки русалок:  

Кругом дуба русалоньки 

Мовчки дожидали; 

Взяли її, сердешную, 

Та й залоскотали [7, с. 76].  

Море ж у міфологічних текстах асоціюється зі стоячою водою, відтак 

воно етимологічно пов’язане зі смертю, мороком. Саме за синє море 

від’їжджають козаки, герої творів Т. Шевченка. У баладі «Причинна» дівчина 

роздумує, що «якби-то далися орлинії крила, / За синім би морем милого 

знайшла» [7, с. 74]. А в баладі «Тополя» дівчина співає: «Рости, рости, 

подивися / За синє море: / По тім боці – моя доля, по сім боці – горе» [7, с. 117]. 

Що ж до лісового простору, то він стає буферною зоною між світами. В 

часовій площині фольклорний ліс має суто нічну природу. В «Причинній» 

згадується «темний гай», де, можливо, ночує козак. А також важливим є те, що 

саме «із діброви козак виїжджає», коли повертається додому. В образі лісу 



зберігається відтінок загрози для героя, оскільки ліс – це завжди якась 

перешкода, це межа між «своїм» та «чужим», це символічний образ невідомого 

чи минулого. Відомо, що простір навколо первісної людини уявлявся їй у 

вигляді кола, відображаючи насамперед її фізичні можливості роздивлятися 

довкола себе. 

У баладах Т. Шевченка знайшло своє відтворення поняття про колообіг 

простору. Як у «Причинній», так і у «Тополі» декілька разів використовується 

слово «кругом», наприклад: «І над водою, і над гаєм, / Кругом, як в усі, все 

мовчить» [7, с. 75]; «Кругом дуба русалоньки / Мовчки ожидали» [7, с. 76]; 

«Кругом поле, як те море / Широке, синіє. / […] Кругом ні билини / Одна, одна, 

як сирота / На чужині, гине» [7, с. 117]. 

Таким чином, ми бачимо, що життя людини уявляється включеним у 

колообіг усесвіту. Народний календар захоплює у свій невідворотний потік і її 

психологію, й поведінку. Невід’ємним виміром народного календаря є 

потойбічний, оскільки в ньому враховується й коловоротне буття 

надприродних істот – у нашому випадку русалок та ворожок, які з’являються в 

певні часові проміжки в людському світі (зокрема, вечірні сутінки, коли стає 

місяць серед неба). Цей період часу «вважається небезпечним, нечистим часом 

або взагалі не часом, а межею, проникною для потойбічного часу (безчасся), 

який належить області смерті» [1, с. 26]. 

Життєвий час за народними уявленнями теж утворює окреме коло. В 

землеробську епоху людська плідність ототожнювалася з плодоношенням, 

людське дитя – з плодами землі, натомість смерть – із скошуванням трави чи 

злаків (звідси образ смерті з косою), поховання – із посівом злаків, саджанням 

дерев тощо [1, с. 55]. Отже, недаремно подія в баладі «Причинна» відбувається 

в серпні, оскільки саме серпень – це місяць серпа, тобто жнив, про що свідчать 

такі рядки: «Ідуть дівчата в поле жати / Та знай співають ідучи» [7, с. 77]. Слід 

наголосити, що період смерті в народному світогляді сприймається не як 

неіснування, але як існування в паралельному вимірі, поряд із тими, хто живе 

тут і тепер. Власне, смерть ототожнювалась із поверненням до вихідного – 

ненародженого стану. 

На думку О. Фрейденберг, образ народжуючої смерті викликає образ 

коловороту, в якому те, що гине, знову народжується. Народження та смерть 

слугують формами вічного життя, безсмертя, повернення з нового стану в 

старий і зі старого в новий [6, с. 62]. Таке перетворення зустрічаємо в обох 

баладах. У «Причинній» молоду пару поховали громадою, насипавши край 

дороги дві могили в житі: «Посадили над козаком / Явір та ялину, / А в головах 

у дівчини / Червону калину» [7, с. 78]. Автор невипадково обрав ці образи, адже 

за народною традицією явір – це символ чоловічої сили і вроди, козака, 

парубка, а калина – символ краси, дівчини. А у «Тополі» героїня, випиваючи 

зілля три рази, перетворюється на тополю: «Зілля дива наробило, / Тополею 

стала» [7, с. 118]. Т. Шевченко через образ тополі висвітлив долю дівчини, 

котра потерпає від ударів долі. 

Використання анімалістичної образності Шевченком тісно пов’язане «з 

міфологемним анімістичним мисленням, первісною, ще не доторкнутою 



цивілізацією і затьмареною розумом свідомістю, яка не виділяла себе з 

навколишнього середовища, не відокремлювалася від лона природи. 

Уособлення «Кобзаря» закорінені в народному світосприйнятті, в самому 

українському менталітеті з притаманними йому антропоморфізмом природи, 

онтологічною єдністю суб’єкта та об’єкта» [5, с. 40]. 

Зооморфні образи задіяні на різних поетикальних рівнях Шевченкових 

творів. Наприклад, для органічного відтворення того чи того пейзажу автор 

вводить у сюжетну колізію анімалістичні елементи: «Кричать сови, спить 

діброва, / Зіроньки сіяють, / Понад шляхом, щирицею, / Ховрашки гуляють» 

(«Катерина») [7, с. 100]; «І ніби гори оживають. / Дуби з діброви, мов дива, / У 

поле тихо одходжають. / Пугач пуга, і сова / З-під стріхи в поле вилітає, / А 

жаби крякають, гудуть» («Княжна») [8, с. 31]; «...І місяць з зорями сіяв, / І 

соловейко на калині / То затихав, то щебетав» («Сон (Гори мої...)») [8, с. 42]. 

У поемі «Сова» для назви обрано птаха з амбівалентною символікою. У 

давніх греків сова була знаком богині Афіни, тому асоціювалась із мудрістю. 

Однак в інших архаїчних джерелах сова асоціюється з самотністю, печаллю, 

нещастям, лихою звісткою, загибеллю та навіть смертю. Не винятком стали й 

перекази давніх слов’ян, у яких сова уособлює морок, нечисті сили. Поява її 

біля будинку пророкувала смерть чи пожежу. На сову в первісних міфах давніх 

українців можуть перетворюватися відьми, чарівники, злі духи. У родових та 

культово-обрядових дійствах у образі сови виступала вдова. В іншій групі 

переказів сова фігурує як тотем, володарка підземних скарбів та чар-зілля, що 

відкриває будь-які зачинені двері. 

У поемі «Сова» використано цілу низку символічних тлумачень образу 

сови. Сюжет твору наснажений драматичними колізіями. Спочатку ми бачимо 

щасливу жінку, життя якої наповнене радістю від народження сина, потім 

смерть чоловіка змушує її тяжко працювати у наймах, згодом її сина забирають 

у солдати – і, як наслідок, згорьована мати, приречена на голодну старість, 

втрачає здоровий глузд, лякаючи односельців: «А уночі розхристана / І 

простоволоса / Селом ходить – то співає, / То страшно голосить» [7, с. 262]. 

Сюжет доволі традиційний для Шевченкових поем, однак існує цікаве 

спостереження – автор жодного разу не згадує імені головної героїні, і лише в 

самому кінці розшифровується символічна загадка: «Діти бігали з паліччям / 

Удень за вдовою / По вулицях та, сміючись... / Дражнили Совою» [7, с. 262]. 

Образ сови, своєю чергою, проходить ряд міфогенних трансформацій. 

Так, на початку твору головна героїня – це сова-тотем, коли молода мати 

передбачає свою роль оберега у долі дитини: «Буду сто літ жити, / Тебе 

годувати /  [. . . ] /  Найду тобі рівню, / Хоч за морем синім /  […] / Нема кращого 

й не буде – / Дивуйтеся люди!» [7, с. 258]. Згодом починається трансформація 

символу – від позитивного до негативного: головна героїня стає вдовою, що 

відповідає родовим обрядам давніх українців, у яких сова була символом удови. 

Далі за перебігом сюжету дорослого сина вдови забирають «до прийому», тобто 

символ сови починає «діяти» у свій спосіб – він накликає нещастя, і сина таки 

забирають у військо. Завершальна стадія – це коли зловіщий смисл образу 

повністю перемагає не тільки внутрішнє єство героїні, але й передається у 



зовнішніх ознаках: немічна жінка зовсім самотня, поводиться дивно вдень та 

«голосить» уночі («...люде лаяли... бо, бачте, / Спать їм не давала» [7, с. 262]). 

Отже, сова у творі виступає і як слово-ключ, що дозволяє асоціювати головну 

героїню з образом птаха, і як символ міфогенного походження, закорінений у 

ритуальних уявленнях давніх українців, на якому автор вибудовує сюжетно-

композиційний рівень тексту. 

Окрім цього твору, Т. Шевченко доволі часто звертається до образу сови. 

Наприклад, у поемі «Відьма» головна героїня в пошуках кривдника-пана 

говорить: «...Полетіла / Я його шукати / В Волощину. Та й шукаю, / Совою 

літаю» [7, с. 274]. Сова в цьому випадку сприймаэться як уособлення помсти, 

передбачаючи близьку загибель пана. Додамо, що образ сови у творі переймає 

конотативний смисл фольклорних переказів про перетворення відьми на сову. В 

«Гайдамаках», зокрема в частині «Свято в Чигирині», перед різнею польської 

шляхти автор змальовує лиховісну картину, яка слугує провісником 

майбутнього кровопролиття: «Людей не чуть; через базар / Кажан костокрилий / 

Перелетить; на вигоні / Сова завиває» [7, с. 148]. Образи сови й кажана ніби 

готують читача до трагічного перебігу подій, адже поет асоціює їх із топосом 

смерті. 

У вже згадуваному циклі поезій «В казематі» образ сови 

використовується у подібному контексті, однак доповнюється ще низкою 

анімалістичних символів, кожен з яких виконує свою функцію: «...Давно / Не 

чуть нікого, де ти гралась; / Собака десь помандрувала, / І в хаті вибито вікно. / 

В садочку темному ягнята / Удень пасуться. А вночі / Віщують сови та сичі / І не 

дають сусідам спати» [8, с. 13]. Як бачимо, автор використовує архаїчно-

фольклорні уявлення про «зачароване», «недобре» місце. 

Перебіг подій тут нагадує типовий сюжет давньої казки: конфлікт полягає 

в таємничому зникненні прекрасної дівчини. Слідом за нею зникає собака, яка в 

давніх уявленнях була (та й залишається) вірним другом і помічником людини, 

шибка хати розбита, що символізує хату-пустку, тільки ягнята (зазвичай 

козенята та ягнята у казках завжди нерозважливі та легко стають здобиччю) і 

наважуються підійти до садочка біля хати. Коли наступає темна пора доби, яка 

завжди асоціюється з владарюванням зла, поряд із хатиною з’являються образи 

птахів (сичів та сов), які є уособленням «недоброго», «лихого». Зауважимо, 

якщо для інших видів птахів існують вербальні характеристики «співає», 

«щебече» тощо, то для сови Т. Шевченко вибирає саме «віщує», що посилює 

негативний ефект обраного образу. Далі автор вдається до образно-

психологічного паралелізму, в якому душа ліричного героя щемить від 

недоброго передчуття: «Віщує серце, що в палатах / Ти розкошуєш, і неї жаль / 

Тобі покинутої хати...» [8, с. 14]. Антропоморфна метафора «віщує серце» 

перегукується із зооморфною «віщують сови та сичі», посилюючи негативні 

передчуття автора. Песимістичний настрій зображуваних Шевченком перипетій 

Є. Нахлік тлумачить як «схильність сприймати і змальовувати дійсність часто в 

чорних тонах, та ще й згущувати темні барви...» [3, с. 400], закорінену, на 

думку вченого, у нахилах поета до містифікацій власної фантазії. 

Мотив перетворення жінки на птаха використаний і в поемі «Марина». 



Прикметно, що у творі діють три орієнтологічні символи – гуси, зозуля, сова. В 

поемі ситуативно використаний образ ворона для підсилення драматизму 

відтворюваних оповідачем подій: «Неначе ворон той летячи / Про непогоду 

людям кряче, / Так я про сльози та печаль, / Та про байстрят отих ледачих» [8, 

с. 103]. Пісні, проспівані Мариною, передають ступені божевілля, яке поступово 

охоплює головну героїню. Зауважимо, що з трьох, так званих пісень гуси 

згадуються у двох – першій та останній. У першій образ цих птахів виконує те 

ж смислове навантаження, що й у народних піснях – слугує маркером втечі від 

болісних проблем за межу, де життя краще і щасливіше: «Хата на помості, / 

Наїхали гості, / Розплітали коси / Та стрічки знімали, / А пан просить сала, / А 

чорт їсти просить. / Гуси, гуси білі / В ірій полетіли, А сірі на море!..» [8, 

с. 105]. У цьому ліричному відступі коротко відтворюється сюжет поеми, де 

гуси слугують символом підсвідомого бажання героїні визволитись із ситуації, 

нав’язаної злою долею. Заключна пісня передає важкий внутрішній стан 

героїні, напади божевілля, під час яких змінюється смислове навантаження 

образу гусей; їх бундючний зовнішній вигляд нагадує головній героїні пана-

кривдника («...Гиля! Гиля! / Чи то не гуси, то пани, / Дивися, в ірій полетіли – / 

Агу! і гиля! – до сатани, до чорта в гості!» [8, с. 106]), якого, щоб вирішити 

свою проблему, головна героїня вбиває.  

Етнограф В. Щепотьєв, досліджуючи образи птахів у Шевченковій 

творчості, звертає увагу на їх спорідненість із народними українськими 

піснями. Базовим матеріалом для свого дослідження вчений обирає пісні зі 

збірників П. Чубинського та Б. Грінченка. Він переконливо доводить вплив 

пісенної орнітоморфної символіки на поетичну творчість українського митця 

[9]. 

Із загального орнітоморфного контексту твору в подальшому 

увиразнюється образ зозулі («...Утечу, / У ірій знову полечу, / Бо я зозулею вже 

стала...» [8, с. 108]) та сови («Ба ні, не плачу, регочусь... / Дивись, як я полечу, / 

Бо я сова...» [8, с. 108]). За спостереженнями Н. Пастух, «зозуля – знак межі в 

українському фольклорі, вона виступає посередником між «цим» і «тим» 

світами, між старим і новим статусами тощо. І метаморфози пташки, і її віщий 

дар – звичне для лімінальної істоти явище. Отже, участь зозулі у перехідних 

ритуалах невипадкова» [4, с. 8]. Поєднання Т. Шевченком образів двох птахів 

складає традиційну формулу естетики жіночих образів в українському 

фольклорі, де зозуля – це мати, дочка, жінка, сестра, і сова – мати, вдова, жінка. 

Однак, якщо зозуля має подвійну семантико-функціональну наповненість, то 

для сови характерні стійкі негативні конотації жіночих персонажів. 

Більшу частину анімалістичної метафорики задіяно для вираження 

негативних характеристик персонажа, події чи явища. Наприклад, у «Катерині» 

думки про самогубство головної героїні передано за допомогою символу змії, 

що уособлює думки людини, пов’язані з гріхом: «Усміхнулась Катерина, / 

Тяжко усміхнулась. / Коло серця – як гадина / Чорна повернулась» [7, с. 105]. 

Викладені вище міркування дозволяють зробити висновок про те, що 

Т. Шевченко майстерно залучає до художньої структури своїх творів магічний 

струмінь міфологічного, архетипного, несвідомого. Джерелами народно-



міфологічної канви поетичних текстів стали українські пісні, давньоукраїнська 

усна словесність у вигляді фольклорних фрагментів з найдавнішими 

міфологічними схемами, рідше європейська писемна література, Біблія, образи 

зі світової міфології.  

Автохтонні етнічні елементи, які стилістично проявилися в особливому 

характері образності, потверджують єдність природи й людини. 

Анімалістичний код метафорики Т. Шевченка, запозичений з фольклорної 

традиції для відтворення стихійно-природного життя й душевних порухів 

людини, не тільки поетизує, одухотворює зображуване, а й виступає засобом 

символізації світу, творить нові міфологічні образи, виводить український 

етнологічний феномен на загальнокультурний рівень. 
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В. І. Тодоров 

 

ПОСТАТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЯК ЧИННИК  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НАРОДУ 

 

Буремні події в Україні актуалізують одну з основних проблем 

формування єдиної держави – пошук суспільно об’єднуючих ідей, які мали б 

сприяти консолідації населення різних територій. Ці ідеї можуть суттєво 

різнитися між собою функціональними напрямами, змістом культури, проте, 

безумовно, здатні сприяти вирішенню проблеми, так би мовити, «зшивання» 

країни. Вибір методів, за допомогою яких може бути досягнуто такого 

результату, доволі значний. Ідеться насамперед про соціально-економічні та 

суспільно-політичні чинники. Нова національна доктрина пов’язана з 



побудовою економічно ефективної держави, в якій кожна людина, безвідносно 

до національно-етнічної приналежності, має всі можливості для задоволення 

власних потреб. Іншим варіантом консолідації населення може бути об’єднання 

навколо спадщини видатних суспільно-громадських і культурних діячів, котрі 

багато зусиль доклали для консолідації власних етнічних спільнот. 

Для титульної нації України такою постаттю, поза сумнівом, є Тарас 

Григорович Шевченко. Пам’ять про видатного поета й художника увіковічена в 

різних монументальних і музейних об’єктах. Однак його головним надбанням 

залишається народна пам’ять. Усі ці чинники обумовлюють актуальність теми 

дослідження. Метою статті є виявлення особливостей впливу постаті 

Т. Шевченка на національно-етнічну самоідентифікацію народу України. 

Вплив видатної постаті на життєдіяльність суспільства має багатогранні 

аспекти. Наукова, літературна, образотворча спадщина може лежати «мертвим 

вантажем», припадати порохом у бібліотеках і тільки зрідка викликати 

зацікавлення спеціалістів, або ж навпаки – може стати надбанням усього 

народу, а не лише вузького кола фахівців. Коли творче надбання конкретної 

людини починає ідентифікуватися з цілим етносом, із нацією, то він фактично 

виступає в ролі пасіонарія. Тобто видатні постаті, які мають вагомі 

напрацювання у різних сферах суспільного та культурно-мистецького життя, 

можуть стати відправною точкою формування нової якості етнічних спільнот. 

Для українців такою постаттю, безумовно, є Т. Шевченко. В його особі рідкісно 

поєдналися риси, що в сукупності призвели до появи такого унікального 

феномену, як поет, художник, мислитель, суспільно-громадський діяч.  

Сьогодні важко переоцінити роль спадщини Т. Шевченка в розвитку не 

тільки естетичної, а й соціальної та національної свідомості українського 

народу. Йому належить виняткова роль у згуртуванні передових сил 

української нації, в розвитку та формуванні свідомості народу. Художня 

творчість поета оприявнила новий етап в еволюції естетичного мислення 

українства, стала епохою в розвитку національного красного письменства, 

збагативши виражальні можливості українського художнього слова, 

употужнивши його естетичний потенціал і філософську глибину. Вона 

визначила на десятиліття вперед подальший поступ української літератури (не 

тільки поезії, а й прози і драматургії), прискорила національний культурно-

мистецький процес. Т. Шевченко, ім’я якого стоїть на рівні зі знаковими 

іменами світових майстрів слова (Пушкіна, Байрона, Міцкевича та ін.), підніс 

українську літературу на висоту найрозвиненіших літератур світу. З виходом 

його «Кобзаря» відкрилася нова епоха в розвитку українського красного 

письменства, незрівнянно розширились його тематичні та філософські обрії. 

Улюблений герой поезії Т. Шевченка – витязь, народний повстанець, 

гайдамака, козак-запорожець – виступає оборонцем рідного краю, носієм таких 

моральних чеснот народу, як правда й честь. Поет воістину виводив рідну 

літературу на вселюдські простори. Його «Кобзар», оспівуючи минувшину, 

спрямований у майбутнє. 

Із творчістю Т. Шевченка пов’язане становлення нашої літературної 

мови. Він завершив процес її формування, розпочатий його попередниками 



(І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко, поети-романтики), здійснивши 

синтез із живою народною мовою.  

Важливу роль у формуванні світоглядних пріоритетів Т. Шевченка 

зіграли його поїздки в Україну. Перша подорож, як відомо, тривала близько 

восьми місяців. Виїхавши з Петербурга у травні 1843 року, поет відвідав 

десятки міст і сіл України (рідну Кирилівку, Київ, Полтавщину, Хортицю, 

Чигирин). Спілкувався з селянами, познайомився з численними 

представниками української інтелігенції та освіченими людьми вищих станових 

кіл (М. Максимовичем, В. Білозерським, П. Кулішем, В. Забілою, 

О. Афанасьєвим-Чужбинським, братом засланого декабриста С. Волконського – 

М. Рєпніним, з колишнім членом «Союзу благоденства» О. Капністом, 

майбутнім петрашевцем Р. Штрандманом та ін.). В Україні Т. Шевченко багато 

малював, виконав ескізи до альбому офортів «Живописна Україна», котрий 

задумав як періодичне видання, присвячене історичному минулому й 

сучасному народному побуту України. Єдиний випуск цього альбому вийшов 

1844 року в Петербурзі. Повернувшись до Петербурга наприкінці лютого 1844 

року, Т. Шевченко під враженням побаченого в Україні пише низку художніх 

творів (зокрема, поему «Сон»), які остаточно визначили його подальший шлях 

як поета. 

Після цього були ще дві поїздки Т. Шевченка до України – в 1845 і 1846 

роках. Він відвідав рідні місця й садиби місцевих поміщиків (Григорія 

Тарновського, Рєпніних, Віктора Закревського, Тетяни Волховської, 

О. Лук’яновича), які цікавилися українською культурою та сприяли її розвитку. 

За підтримки П. Куліша він отримав в 1845–1846 рр. тимчасову посаду члена 

Київської археографічної комісії. Виконуючи завдання комісії, їздив по Україні 

(Київщина, Полтавщина, Поділля), збирав етнографічні матеріали, історичні 

документи, замальовував архітектурні та археологічні пам’ятки (ці замальовки 

стали основою художньої серії «Мальовнича Україна»). 

Слід відзначити, що глибокому аналізу місця українців в тогочасному 

світі передувало вивчення історії етносу та регіону, в якому він розселяється. 

Така думка підтверджується переліком літератури з бібліотеки Т. Шевченка. 

Серед них на особливу увагу заслуговують «Южнорусские Летописи» 

(И. Белозерский, 1856), «Исторические сочинения о Малороссии и 

малороссиянах» (Миллер, 1846), «Краткая история о бунтах Хмельницкого» 

(1847), «История Русов или Малой России» (Г. Конисский, 1846) [1, с. 339–345]. 

Великий вплив мала творчість Т. Шевченка на літератури слов’янських 

народів (болгарського, чеського, польського та ін.), що був особливо помітним 

уже в другій половині XIX ст. 

Роль та місце морального авторитета у формуванні етнічної 

самоідентифікації населення значною мірою відображає кількість та просторова 

диференціація монументальних і музейних пам’яток, присвячених цій людині.  

Переважна більшість праць шевченкознавців пов’язана з дослідженням 

життя і творчості Кобзаря. Коло ж публікацій, присвячених вивченню 

шевченківських культурно-інформаційних систем (музейні комплекси, музеї, 

будинки-музеї, історико-культурні заповідники) доволі обмежене. Цікаві в 
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цьому плані такі статистичні дані. Всього у світі встановлено 1384 пам’ятники 

Т. Шевченкові (у 35 країнах), в Україні – 1256 [2, с. 85]. 

Першій у світі пам’ятник Кобзареві (погруддя) було відкрито 1881 року 

до 20-річчя від дня його смерті у м. Форт-Шевченко (колишнє Новопетровське 

укріплення, де поет відбував заслання в 1850-1857 рр.; нині – Актау, 

Казахстан). 

В Україні першій пам’ятник (погруддя) було встановлено у Харкові в 

садибі Алчевських у тому ж 1881 році. Одним із кращих зразків 

монументальної шевченкіани у світі та найдовершенішим в Україні вважають 

пам’ятник, споруджений 1935 року в Харкові (скульптор М. Манізер, 

архітектор Й. Лангбард), який є одним із культурних символів міста. 

Для Казахстану та Східного Сибіру місцем поклоніння українців (і не 

тільки) великому Кобзареві є меморіальний музей-гауптвахта в м. Оренбург 

Російської Федерації. Його створено на місці, де розташовувалася головна 

гауптвахта Окремого Оренбурзького корпусу, арештантом якого Т. Шевченко 

був у квітні-травні 1850 року. Специфікою цього закладу є взаємозв’язок 

біографічних реалій поета з тогочасними буремними подіями Оренбурга. 

За кордоном (у 35 країнах) налічується 128 пам’ятників Т. Шевченкові. 

Найбільше їх встановлено в Росії (10 пам’ятників та 20 меморіальних дошок), 

США (9), Канаді (9), Білорусі (6), Польщі (5), Молдові (4). По 3 пам’ятники 

зведено в Аргентині, Бразилії, Грузії, Узбекистані, Франції. 

Світову славу здобув Шевченківський національний заповідник на 

Тарасовій (до 1861 року – Чернечій) горі поблизу м. Канів Черкаської області. 

Тут, неподалік від могили Кобзареві в 1884 році, до 70-річчя від дня його 

народження, було споруджено невелику хату, в якій на народні кошти 

засновано музей «Тарасова світлиця». Після реконструкції вона була 

відновлена й відкрита 1991 року. На цій же горі в 1925 році відкрито 

Канівський державний музей Т. Г. Шевченка [3]. 1939 року тут було 

споруджено найбільший в Україні пам’ятник Кобзареві, з підніжжя якого 

відкриваються прекрасні краєвиди Дніпра та задніпровської далечини. Щороку 

до заповідника прибувають тисячі відвідувачів з усього світу.  

Значним меморіальним комплексом є Національний заповідник 

«Батьківщина Тараса Шевченка», створений у 1992 році на базі пам’яток 

культурної спадщини та пам’яток природи сіл Шевченкове (колишня 

Кирилівка, в яку поет переїхав у віці 2-х років), Моринці, Будище, Вільшанка 

Звенигородського району Черкаської області, відтворених меморіальних садиб 

у Моринцях та Літературно-меморіального музею в селі Шевченковому, 

відкритому в 1939 році на місці батьківської садиби. Всього цей заповідник 

включає 40 об’єктів національної культурної спадщини, пов’язаних з дитячими 

роками майбутнього поета. Його образ відображено у скульптурних пам’ятних 

знаках «Мене там мати сповила», «Тарас малює», «Мені тринадцятий минало», 

«Тарас мандрує» (скульптор А. Кущ) [4, с. 6].  

Найповнішу колекцію творів поетичної та малярської спадщини 

Т. Шевченка, документів про його життєвий і творчий шлях (близько 80 тис. 

експонатів, у тім числі й понад 100 меморіальних речей) зібрано в 



Національному музеї Тараса Шевченка в Києві, заснованому 1949 року.  

Матеріали про київський період життя і творчості поета й художника 

частково зібрано у Літературно-меморіальному будинку-музеї Тараса 

Шевченка, відкритому у 1928 р. в будинку, де він мешкав навесні 1846 року, а 

також у Меморіальному музеї «Хата на Пріорці», створеному в 1989 році, в 

якій він проживав у серпні 1859 року (нині – відділ Національного музею).  

Узагальнюючи результати проведеного дослідження, можемо зробити 

деякі висновки щодо особливостей формування пасіонарія Т. Шевченка та його 

впливу на етнічну самоідентифікацію передусім представників титульної нації 

нашої держави: 

– перетворення постаті Т. Шевченка в пасіонарія українського народу 

пов’язане з його народністю, унікальним літературним та мистецьким 

надбанням, історичною місією в житті українства; 

– свідченням видатної ролі Т. Шевченка в бутті й самоідентифікації нації 

є велика кількість монументальних та музейних пам’яток в Україні й усьому 

світі; 

– значна кількість пам’яток має стати основою для подальшої 

популяризації видатного Кобзаря, а разом із ним – іміджу України; для цього 

необхідна розробка проектів щодо популяризації творчості Т. Шевченка, 

відповідних туристичних маршрутів тощо.  
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О. Ф. Томчук 

 

НАУКОВА ШЕВЧЕНКІАНА КИЇВСЬКИХ НЕОКЛАСИКІВ 

 

Українське наукове шевченкознавство за останні роки здійснило посутні 

кроки. Міцно ввійшли в науковий обіг праці репрезентантів доби 

«розстріляного відродження» (С. Єфремова, М. Зерова, Б. Навроцького, 

М. Плевака, П. Филиповича й ін.) та української еміграції (Ю. Бойка, 

П. Зайцева, Є. Маланюка, С. Смаль-Стоцького, Ю. Шереха), відчутно змінивши 



уявлення про іпостасі унікальної постаті Т. Шевченка. 

Над проблемами теорії Шевченкового стилю, методології сприйняття і 

осмислення його доробку сьогодні активно та результативно працюють і відділ 

шевченкознавства Інституту літератури НАН України, й наукові лабораторії, і 

окремі дослідники. За цим усім – потреба видання спадщини Т. Шевченка в 

усій повноті та об’єктивності, величезна текстологічна робота, достеменне 

вивчення багатьох джерел (художніх творів, мемуаристики, архівних свідчень). 

Слід враховувати різноманітні моделі шевченкознавства «в радянській і 

нерадянській науці» (С. Павличко), альтернативні догми материкового та 

еміграційного літературознавства (ідея атеїзму/релігійності поета; 

реалістичного/романтичного стилю; народницького/націоналістичного 

світогляду), їх розхитування (почасти й руйнування) сучасними 

плюралістичними підходами («структурно-антропологічна модель» Грабовича, 

«об’єктивно-історичний аналіз» І. Дзюби тощо) [17]. Сьогодні, як ніколи, в 

оцінці Т. Шевченка назріла нагальна потреба надання незаперечної переваги 

аналітичній думці «перед молитовним екстазом, «бездумним забалакуванням», 

реалій – перед міфами й підручниковими стереотипами, виваженої оцінки та 

зосередженого «думання» – перед пишномовною риторикою [1, с. 46]. Як 

справедливо зазначає І. Дзюба, постать Кобзаря «вершинна в національному 

культурному й літературно-мистецькому процесі, вже два століття 

виокремлюється як самобутня культурно-історична епоха, яка невгасимо 

випромінює всесильну духовну енергію» [11, с. 5]. 

Максимально відсторонюючись від псевдонаукових і псевдопасіонарних 

маніфестацій щодо Т. Шевченка, спираючись на його автентичні тексти, нині 

варто локалізувати в укрупненому плані базові тематичні «вузли» Шевченкової 

життєтворчості, котрі принаймні частково здатні представити її поза 

ідеологічними моделями та літературознавчими міфами. Тут варто врахувати, 

що в термін «шевченкознавство» вкладають не тільки інтерпретацію творчості 

поета в ракурсі тих чи тих методологічних засад, але й сукупність уявлень про 

його особу (Ю. Шевельов). Важливість цих аспектів, як стверджує 

М. Ільницький, необхідно визнати, тому що «говорити про Шевченка тільки як 

про поета – «це до болю мало» (Є. Маланюк)» [10, с. 48]. 

У цьому сенсі, як нам видається, на особливий статус претендує наукова 

шевченкіана київських неокласиків (М. Зерова, П. Филиповича, М. Драй-

Хмари), котрі у 20-х роках ХХ століття закладали основи наукового 

академічного шевченкознавства. На їх праці, в яких Т. Шевченко трактувався 

без купюр і фальсифікацій, радянською системою було накладено найстрогіше 

табу. Сьогодні ми нарешті «маємо можливість без відомої ідеологічної 

зашореності наблизитись до істинного Шевченка. Ефект від такого наближення 

настільки значний, що фактично перед нами постає новий Шевченко» [12, 

с. 236]. Незважаючи на численні ґрунтовні розвідки про митця, він і «досі не 

відкритий» (Ю. Шерех), а тому є «суцільною неораною нивою» (Г. Грабович). І 

нині видаються актуальними слова Є. Маланюка, що «наше знайомство з 

поетом щойно почалося» [14, с. 151]. Тож симптоматичними для сучасних 

наукових потреб шевченкознавства є слова І. Дзюби: «І якщо ми хочемо, щоб 



Шевченко залишався такою системою духовного життєзабезпечення і для 

наступних поколінь, потрібно подбати про те, щоб у Шевченковому слові 

сприймався Шевченків зміст» [5, с. 38]. М. Жулинський з цього приводу 

застережливо констатує: «Будучи нащадками такого універсуму – митця, 

етнографа, історика, літератора, філософа, етноконсолідатора, яким є 

Шевченко, ми не можемо не відповідати за долю колосальної значимості 

Шевченкового спадку, який все ще потребує легітимації та цілісного 

неупередженого прочитання» [8, с. 61]. 

Численні лакуни, наявні в шевченкознавстві, поступово заповнюються 

входженням у цю наукову галузь праць проскрибованих радянським 

літературознавством дослідників, що репрезентують добу «Розстріляного 

відродження» 1920-30-х років. До цієї когорти належать такі представники 

групи київських неокласиків, як М. Зеров, П. Филипович, М. Драй-Хмара 

(розвідки О. Бургардта-Юрій Клена та М. Рильського припадають на пізніший 

період), яких М. Наєнко справедливо називає «наймолодшим «доростом» серед 

учених академічного типу в перші пореволюційні роки» [15, с. 169]. Зроблене 

ними в цій царині вражає сьогодні і кількістю, й широтою охоплення 

аналізованих явищ, і глибиною проникнення в мистецький феномен, яким був і 

залишається Т. Шевченко. Особливим чином сказане стосується 

П. Филиповича, діяльність якого в 20-х роках на теренах шевченкознавства без 

перебільшення можна назвати «громадянським подвигом» (С. Гречанюк). 

Останнім часом помітно активізувалось освоєння наукового доробку 

неокласиків загалом і шевченкознавчого зосібна, про що свідчать праці 

М. Брюховецького, С. Гречанюка, В. Дорошенка, Н. Костенко, М. Наєнка, 

В. Поліщука, Г. Райбедюк та ін. Проте ще зарано ще говорити про повноту й 

цілісність уявлень щодо основних координат шевченкознавчої спадщини 

неокласиків. Значна її частина залишається й досі маловідомою, недостатньо 

дослідженою, не спроектованою на загальні тенденції літературознавства, що й 

зумовлює актуальність порушеної у статті проблеми. Її метою є систематизація 

наявних у сучасному науково-рецептивному дискурсі поглядів на питання про 

внесок неокласиків у наукове шевченкознавство. Основним завданням бачиться 

виокремлення й аналіз основних питань, що входили до сфери дослідницьких 

інтересів репрезентантів «грона». 

Шевченкознавчий доробок неокласиків вимагає сьогодні переходу від 

його першопрочитання до об’єктивної оцінки та активного входження в 

науковий обіг. При цьому слід застерегтися від беззастережного сприйняття 

усіх висунутих ними положень та висновків. Окремі з них видаються 

принаймні дискусійними, деякі ж уписувалися в межі регламенту ідеологічного 

диктату, що наприкінці 20-х років монополізував інтенції незалежних 

науковців (наприклад, написана 1934 року стаття П. Филиповича «Шевченко в 

боротьбі з українською дворянсько-поміщицькою літературою», що засвідчила 

трагічний злам ученого під тиском системи). У переважній же більшості в 

шевченкознавчих студіях репрезентантів «горна п’ятірного» домінує науковий 

підхід до осмислюваних явищ, потужна ерудиція, «мотивована і виважена 

аргументація» [18, с. 5]. 



У літературознавстві тривалий час панувала думка про те, що 

неокласики-європейці свідомо відхрещувалися від народницької естетики 

Т. Шевченка. Про М. Зерова, наприклад, навіть не згадується в 

«Шевченківському словнику». Донедавна з відомих ідеологічних причин його 

однозначно називали «буржуазним» ученим, котрий нібито вів «на протязі 

довгих років боротьбу проти української пролетарської літератури», а щодо 

Т. Шевченка, то він, як писав П. Колесник, залишив Кобзаря «в розряді 

культурних епігонів Куліша, цього дійсного, за його переконанням, «батька 

українського фашизму» [13]. Л. Новиченко в монографії «Поетичний світ 

Максима Рильського» (К., 1980) говорить про «глухе невизнання ним 

[М. Зеровим. – О. Т.] революційних, глибоко народних традицій Шевченка» 

[16, с. 102]. Він відзначає, що «ім’я автора «Кобзаря», здається, жодного разу не 

було згадане лідером неокласиків серед декларованих ним «прийнятних» 

зразків української словесності, в той час, як, скажімо, П. Куліша – ідейного 

антипода Тарасового – згадувалося охоче і з незмінним пієтетом» [16, с. 102]. 

Нині з дослідником варто не погодитись, оскільки недавно «відкриті» матеріали 

М. Зерова засвідчують протилежне, надто коли йдеться про його активну 

участь у підготовці та виданні в 20-і роки шевченківських збірників, про 

розмаїття аспектів шевченкознавчих студій М. Зерова, у яких він, з одного 

боку, «викриває поверхове сприйняття поезії Шевченка, з іншого, виступає 

проти безоглядно українофільських замилувань містифікованим образом 

поета» [3, с. 264].  

Є. Маланюк якось проронив фразу, на яку неодноразово посилалися його 

наступники, пишучи про ставлення неокласиків до Т. Шевченка. Він, зокрема, 

говорив, що «вироставши в добу цілковитого занику Шевченківської «емоції» в 

суспільстві», всі неокласики не тільки не підтягувалися до нього внутрішньо, а 

«взагалі відштовхувалися» [14, с. 317]. При цьому він опирається на свідчення 

Ю. Клена, який нібито в приватних розмовах про це згадував. Така інформація 

розходиться із фактами, котрі свідчать про активну діяльність самого Ю. Клена 

в еміграції щодо популяризації Т. Шевченка на Заході. Так, відомо, що він 

неодноразово виголошував наукові доповіді про поета (напр., «Великий 

український поет, кобзар Тарас Шевченко, 1814–1861», Інсбрук, 1946), 

перекладав його твори німецькою мовою (вірш «Не женися на багатій», 

поетичні фрагменти з «Кобзаря»). 

Одним із незаперечних «фундаторів пореволюційного шевченкознавства» 

вважають П. Филиповича [4, с. 10]. Його праці допомагають визначитись у 

«координатах традицій дотеперішнього шевченкознавства» (О. Забужко). Він 

накреслив широку програму дослідження спадщини Кобзаря, залучивши до 

аналізу не лише поезію, але й прозу, листи, «Щоденник». Шевченкознавча 

спадщина вченого репрезентована фаховими й оригінальними розвідками 

монографічного характеру («Шевченко і романтизм»), джерелознавчими 

науковими працями, в яких розкриваються важливі аспекти поетики 

Т. Шевченка («Поет огненного слова»), розлогими студіями про творчість 

митця в контексті української та європейської літератури («Шевченко і 

Гребінка», «Коцюбинський і Шевченко», «Європейські письменники в 



Шевченковій лектурі»), ґрунтовними статтями про стан і перспективи 

дослідження доробку Кобзаря («До студіювання Шевченка»), численними 

повідомленнями, що доповнюють його біографію («Невідомий лист Некрасова 

про Шевченка»), систематизованими публікаціями про рецензії на художні 

тексти поета («Забуті рецензії сорокових років на Шевченкові твори») [19, 

с. 73]. 

Висококваліфікований, ретельний підхід П. Филиповича до ґрунтовного 

дослідження спадщини Кобзаря забезпечив йому новаторство та 

першопрохідництво в багатьох проблемах шевченкознавства. Він, зокрема, 

довів незбагненність і неохопність геніальної постаті поета, ще раз засвідчив 

національні основи його творчості. Дослідник назвав свого великого 

попередника «українським пророком», показав визначну роль його слова «як 

головного чинника у відродженні національнім і соціальнім»; гостро викривав 

такі епігонські тенденції пошевченківської доби, як «провінціалізм і 

етнографізм, вузькі межі «простонародності», «самозадоволення і солоденьке 

патріотичне переспівування» Кобзаря. Вчений доводив, що «Шевченко перший 

у новій українській літературі відірвався від загалу [...] йшов уперед і кликав 

інших» [22, с. 42]. 

П. Филипович здійснив відчутний поступ на шляху створення наукової 

біографії Т. Шевченка. Особливо багато він зробив для її звільнення «від 

легенди та іконописної ідеалізації», спростування «міфу про простонародність, 

наївність «Кобзаря» [2, с. 211]. На час виходу його праць серед науковців 

панували обільшовичені народницькі погляди на Т. Шевченка як на 

«мужицького» поета й «талановитого самоука». Своїми розвідками учений 

довів, що «цілого Шевченка «мужицтвом» не пояснити» («Революційна легенда 

про Шевченка чи дійсність?», «Історико-літературні матеріали до Шевченка: 

І. Листи Максимовича до Шевченка. ІІ. Нові рядки Т. Шевченка», «А. Майков 

про Шевченка», «Невідомий лист Некрасова про Шевченка», «До студіювання 

Шевченка та його доби»). Він доклав чимало зусиль для спростування 

сфальсифікованого міфу про Кобзаря, переконливо засвідчив його високий 

інтелект, літературну ерудицію, незаперечний зв’язок зі світовою культурою та 

філософсько-естетичною думкою («Європейські письменники в Шевченковій 

лектурі»). П. Филипович на основі мемуарних джерел, різного роду достовірної 

інформації потвердив, що український поет добре знав європейську культуру, 

орієнтувався в духовних процесах і завжди був «із віком нарівні», не маючи, на 

жаль, змоги систематизувати свої знання через несприятливі життєві 

обставини. У статті «Європейські письменники в Шевченковій лектурі» 

читаємо, що великий інтерес поета «до західноєвропейського письменства 

з’єднувався в нього з таким же інтересом до європейського малярства, 

архітектури, музики і, до певної міри, й науки та політичної думки» [21]. 

Істотним аргументом П. Филиповича в констатації належності 

Т. Шевченка до європейської літератури стали його коментарі та примітки до 

ІV тому «Повного зібрання творів» поета (1927). Представлені ним 42 позиції 

свідчать про зв’язок Т. Шевченка з європейським культурним світом (Данте, 

Байрон, Гете, Беранже, Пушкін, Лермонтов, Жуковський, Рилєєв та ін.). 



Коментарі вченого – лише невелика частини загальної кількості позицій. За 

підрахунками дослідників їх було 432; за кожною з них – поетове зацікавлення 

інонаціональними іменами, текстами, його літературні уподобання та 

колосальна ерудиція [19]. 

П. Филипович першим порушив проблему романтичного типу 

художнього мислення Т. Шевченка та його зв’язку з європейським 

романтизмом, розвінчавши «радянські» дефініції про нього як виключно про 

основоположника методу критичного реалізму («Шевченко і романтизм»). У 

зв’язку з цим він запропонував і класифікацію типів української романтики 

(«До історії раннього українського романтизму»). В. Дорошенко переконує, що 

П. Филипович першим детально проаналізував поему «Неофіти», пов’язавши її 

викривальні та визвольні мотиви й художній підтекст із декабристським рухом 

(«Шевченко і декабристи»), що йому належить пальма першості у висвітленні 

Шевченкового впливу на деякі твори М. Лєскова («Український елемент в 

творах Лєскова») та пріоритет у розробці теми «Шевченко і українська 

класика» («Шевченко і Гребінка», «Коцюбинський і Шевченко»), що саме він 

започаткував аналіз проблеми «Шевченко і читач» («Соціальне обличчя 

українського читача 30-40-х рр. ХІХ в.») [6]. 

Шевченкознавчі студії увиразнюють і наукове обличчя М. Зерова. В 

циклі лекцій «Українське письменство ХІХ ст.» Кобзареві відведено вісім 

розвідок, у яких маємо поглиблене й оригінальне прочитання його творчості. 

Лідер «грона п’ятірного» детально й проникливо аналізує життєвий і творчий 

шлях митця («Тарас Шевченко. Біографічні студії»; «Хронологічна канва 

Шевченкової біографії»), простежує еволюцію його художніх та політичних 

поглядів («Творчість Шевченка. «Кобзар»; «Шевченкова творчість. «Три літа»), 

а також боротьбу різних напрямків суспільно-естетичної думки довкола його 

імені. Висновки неокласика значною мірою звільняли Т. Шевченка від 

схематичних спрощень, стереотипних поглядів на нього як на «народного 

человека» (М. Костомаров), людину «недостаточного образования» 

(М. Максимович) або ж узагалі «позбавлену літературної освіченості» 

(М. Драгоманов). Він виступав проти категоричності щодо оцінок Шевченкової 

творчості, а особливо – проти збіднених уявлень про потужність його 

особистості. Бачення вченим постаті Т. Шевченка однозначне. Для нього 

Кобзар – це поет «золотого віку, що прийшов «раньше школ и традиций» [9, 

с. 170]. Найважливішим акцентом його праць можна вважати сприйняття і 

потрактування творчості Т. Шевченка в органічній єдності форми та змісту. 

М. Зеров резюмує, що «буяння громадянських пристрастей чи сплески 

інтимних переживань сполучаються в поета з рідкісно глибинним чуттям 

доцільної питомості художньої структури. Йому підвладні артистично 

витончені в своїй природності строфічні побудови, а евфонія вислову 

(асонанси, алітерації, внутрішні рими, звукові повтори) творить чар гармонійно 

завершеного цілого» [3, с. 262]. 

У своїх шевченкознавчих студіях, що й сьогодні мають неабияку наукову 

цінність, М. Зеров переконливо довів, що творчість поета цікава й багата не 

лише розмаїттям ідей, але й жанрово-видовими модифікаціями, оригінальною 



образністю, художньою специфікою, формальними якостями загалом («Форма 

Шевченкової поезії»). Постать Кобзаря, як, власне, й інших класиків 

національної літератури, для нього була надзвичайно важливою для з’ясування 

власних естетичних пріоритетів. Укладаючи ініційовані ним же збірки-

декламатори української поезії, він ґрунтував увесь художній матеріал навколо 

творчості найвидатніших постатей, насамперед Т. Шевченка, чий дерзновенний 

дух, за його переконанням, «давав тон, утверджував напрями, накладав свою 

печать на сучасників або нащадків» [19, с. 54]. 

Студіюючи спадщину Кобзаря, дослідник підходив до її інтерпретації, 

здебільшого використовуючи прийоми формального й соціологічного аналізу 

водночас. Подібно до П. Филиповича, він стверджував, що в поезії митця 

функціонували відомі у ХІХ столітті художні напрями та стилі. Особливу увагу 

вчений приділяв з’ясуванню специфіки та розвитку українського романтизму 

загалом і романтичних тенденцій у творчій практиці Т. Шевченка зокрема 

(«Шевченкова творчість. «Кобзар», «Гайдамаки»). 

Щодо ставлення М. Зерова до Т. Шевченка, то тут, думаємо, до місця 

навести ще декілька примітних фактів, котрі свідчать, що він для неокласика 

був не «чужорідним тілом», а навпаки, за його ж словами, «пророком 

господнім», «народним співачем», «безсмертним співачем». Із упорядкуванням 

архіву письменника дедалі очевидніше постає проблема «Зеров-Шевченко». 

В. Брюховецький у відомому літературно-критичному нарисі «Микола Зеров» 

(К., 1990) свідчить, що в Державному музеї-архіві літератури й мистецтва 

України зберігаються «Виписки до теми «Творчість Шевченка» М. Зерова, які 

налічують 228 аркушів різного формату. Мало хто знає нині й про існування 

статті «Кобзар» Шевченко в русских переводах». Ленінградське видання 

«Кобзаря» в перекладі Ф. Сологуба (1934) супроводжувалось вступною статтею 

М. Новицького, котра, цілком імовірно, могла належати перу М. Зерова. 

(Нагадаємо, що подібне сталося із перекладом «Бориса Годунова» О. Пушкіна, 

під яким підписався не справжній автор, а Б. Петрушевський). Поза увагою 

дослідників, на жаль, і досі перебуває стаття «Шевченко і Аскоченський», 

котра планувалася М. Зеровим як передмова до нездійсненого видання книги 

В. Аскоченського «І мої спогади про Т. Г. Шевченка». Ця стаття надзвичайно 

важлива для з’ясування багатьох питань, які стосуються взаємин українського 

поета з російським оточенням. 

У науковій спадщині М. Драй-Хмари Т. Шевченкові відведено лише одну 

працю – статтю «Генеза Шевченкової поезії «У тієї Катерини хата на помості». 

(Його «щасливою темою» (І. Дзюба) була Леся Українка). Тут автор 

потверджує засадничий принцип естетики неокласичного «грона» – бачення 

національного мистецтва слова в європейському культурному контексті. Він 

досліджує джерела формування тексту поеми, які згодом М. Рильський у 

розвідці «Балада Шевченка «У тієї Катерини» назве «життєдайними соками 

народної поезії» [20, с. 288]. 

Вірш Т. Шевченка розглядається М. Драй-Хмарою у генетичних і 

типологічних зіставленнях із шістдесятьма ймовірними, на його думку, 

фольклорними джерелами. Істотно те, що проводячи відповідні паралелі 



художнього тексту з українськими народними піснями, автор статті водночас 

звертається до близьких варіантів польських та угорських збірників. Це 

допомагає йому переконливо довести ідею про оригінальність індивідуального 

стилю українського поета. Утвердженню цієї ідеї прислужилося скрупульозне 

дослідження ритміко-строфічних особливостей вірша Т. Шевченка і його 

фольклорних відповідників. Дослідник ставить своїм завданням «простежити, 

як саме переробив Т. Шевченко стародавню українську народну пісню 

«Тройзілля» і врешті-решт доводить, що поет «використовує пісні з великою 

майстерністю» [7, с. 229]. 

Загальний висновок, зроблений у статті, полягає в тому, що Т. Шевченко, 

використовуючи віршові форми народних пісень, відомі фольклорними 

мотивами, ніколи «не знижував себе» до простого наслідування епосу, а мав 

талант пристосовувати їх до найвищих естетичних вимог, створювати власні 

індивідуально-авторські взірці, зберігаючи при цьому тонке чуття 

уснопоетичного стилю. Праця М. Драй-Хмари цінна й у тому сенсі, що вона 

вирізняється детальністю виконання, характерною для його дослідницької 

манери загалом. У статті, вміщеній у «Вибраному» (К., 1989), на жаль, опущено 

підрядкові посилання автора (типологічні зіставлення образів, мотивів, 

версифікаційних ознак), котрі становлять третину її автентичного тексту. Якраз 

ці посилання надають висновкам дослідника конкретності й переконливості. 

Спостереження М. Драй-Хмари щодо фольклорної закоріненості текстів 

Т. Шевченка продуктивно розвинули в своїх студіях подальші дослідники 

(наприклад, М. Коцюбинська у статті «Народнопісенне коріння поетики 

Шевченка»). 

Отже, наукові праці неокласиків відкривають важливу сторінку в історії 

українського шевченкознавства, употужнюючи його інтерпретаційні 

можливості. Їх систематизація та ґрунтовне вивчення визначає одну із 

перспективних ліній сучасного літературознавства. 

 

Список використаних джерел 

 
1. Барабаш Ю. Я. «Шевченківський текст» Івана Дзюби // Дивослово. – 2008. – № 3. – 

С. 45-50. 

2. Бойко Ю. Г. Шевченкознавство 20-х років // Бойко Ю. Г. Вибране. – Мюнхен, 1981. – 

Т. 3. – С. 201-212. 

3. Брюховецький В. С. Микола Зеров. – К.: Радянський письменник, 1990. – 309 с. 

4. Гречанюк С. С. Щоб давнє слово на чатах стало // Филипович П. П. Літературно-

критичні статті. – К.: Дніпро, 1991. – С. 3-16. 

5. Дзюба І. М. «Шевченко захистить себе сам» // Дивослово. – 2007. – № 3. – С. 38-40. 

6. Дорошенко В. Шевченкіана Павла Филиповича // Збірник Харківського історико-

філологічного товариства: Нова серія. – Харків, 1999. – Т. 8. – С. 45-64. 

7. Драй-Хмара М. П. Генеза Шевченкової поезії «У тієї Катерини хата на помості» // 

Драй-Хмара М. П. Літературно-наукова спадщина. – К.: Наукова думка, 2002. – 

С. 227-243. 

8. Жулинський М. Г. Шевченкознавство: стан і перспективи // Слово і Час. – 2004. – 

№ 3. – С. 61-67. 



9. Зеров М. К. Шевченкова творчість. «Три літа» // Зеров М. К. Твори: У 2 т. – К.: 

Дніпро, 1990. – Т. 2. – С. 164-170. 

10. Ільницький М. М. Еміграційне шевченкознавство: спектр інтерпретацій // Слово і Час. 

– 2012. – № 3. – С. 47-59. 

11. Історія української літератури: У 12 т. – К.: Наукова думка, 2014. – Т. 4: Тарас 

Шевченко / І. М. Дзюба. – 782 с. 

12. Клочек Г. Д. Поезія Тараса Шевченка: сучасна інтерпретація: навчально-методичний 

посібник. – К.: Освіта, 1998. – 237 с. 

13. Колесник П. Й. Поет-революціонер // Пролетарська правда. – 1934. – 11 березня. 

14. Маланюк Є. Ф. Книга спостережень: Статті про літературу. – К: Дніпро, 1997. – 430 с. 

15. Наєнко М. К. Історія українського літературознавства: підручник. – К.: Видавничий 

центр «Академія», 2003. – 360 с. 

16. Новиченко Л. М. Поетичний світ Максима Рильського: 1910-1941 роки. – К.: Наукова 

думка, 1980. – 407 с. 

17. Павличко С. Д. Теорія літератури. – К.: Основи, 2002. – 679 с. 

18. Поліщук В. Т. Про Филиповича-шевченкознавця і не тільки // Филипович П. П. 

Шевченкознавчі студії. – Черкаси: Брама, 2001. – С. 3-7. 

19. Райбедюк Г. Б., Томчук О. Ф. Вивчення творчості київських неокласиків: навчально-

методичний посібник. – Ізмаїл: СМИЛ, 2010. – 348 с. 

20. Рильський М. Т. Балада Шевченка «У тієї Катерини» // Рильський М. Т. Зібрання 

творів: У 20-ти т. – К.: Наукова думка, 1983. – Т. 12: Літературно-критичні статті. – 

С. 287-293. 

21. Филипович П. П. Європейські письменники в Шевченковій лектурі // Пролетарська 

правда. – 1926. – 10 березня. 

22. Филипович П. П. Літературно-критичні статті. – К.: Дніпро, 1991. – 270 с. 

 

 

 

 

 

 

Л. М. Топчій 

 

РИТОРИЧНІ СТРУКТУРИ У ПОЕЗІЇ Т. ШЕВЧЕНКА: 

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Творча спадщина Тараса Шевченка, основоположника нової української 

літературної мови, його мовна практика та система мовностилістичних засобів 

неодноразово привертала увагу науковців. Ґрунтовні дослідження авторської 

стилістичної лабораторії поета здійснили О. Боронь, Л. Булаховський, 

В. Ващенко, І. Дзюба, О. Муромцева, П. Петрова, В. Русанівський, В. Сімович, 

В. Смілянська та ін. 

Творчість Т. Шевченка відіграла важливу роль у стилістичному 

утвердженні багатьох риторичних фігур, котрі завдяки своїй оцінній 

експресивності здатні підтримувати загострену увагу реципієнта, активізувати 

мислення, викликати напругу почуттів у читача [11]. 

Сучасні мовознавці не втратили інтересу до риторичних фігур, про що 

свідчать фундаментальні праці в цій галузі таких учених, як І. Білодід, 



І. Вихованець, Н. Гуйванюк, П. Дудик, А. Загнітко, А. Попов, С. Шабат, 

К. Шульжук та ін. Однак глибока зацікавленість функціонально-стилістичними 

особливостями використання риторичних структур у поетичній практиці 

великого майстра слова ще не отримала належного опрацювання.  

Метою статті є виявлення прийомів використання риторичних фігур у 

творчості Т. Шевченка та з’ясування їх функціонально-стилістичних 

особливостей у його авторському тексті. Предметом нашого зацікавлення є 

стиль митця з позиції комунікативних завдань риторичних речень як певного 

засобу організації поетичного мовлення автора. Матеріалом для дослідження 

стали зразки текстів поета, репрезентативних з оглядну на означену назвою 

статті проблему. 

Специфіка риторичних конструкцій, як відомо, виявляється у 

прихованому ствердженні, котре не вимагає відповіді на питання, що 

становлять інтерес для мовця чи співрозмовника. 

У стилістиці художнього мовлення Т. Шевченка питальні конструкції, 

зокрема, риторичні речення, посідають важливе місце. Ці різноманітні за 

структурою та емоційно-експресивним забарвленням конструкції у 

мовотворчості митця є фігурами мови. На відміну від них, власне питальні 

речення, комунікативне завдання яких полягає в отриманні відповіді від 

співрозмовника, у мовностилістичній практиці поета з різноманітними 

інтонаційними нашаруваннями виступають формою передачі тонких емоційно-

експресивних відтінків, виражають численні факти чуттєвого стану людини 

(сумнів, безпорадність, розпач, хвилювання, непевність у своїх силах, тривогу, 

здивування, прагнення до чогось), її інтереси: «Що ти наробила?», «Чого 

ждеш, небого?» («Катерина»); «Чого ж плачеш, моє серце?» – Петро запитає» 

(«Мар’яна Черниця»). Такі побудови, первинна функція яких – спонукання до 

отриманої інформації, за своїми експресивними можливостями й кількісним 

виявом у творах Т. Шевченка поступаються місцем риторичним питанням. 

Зазначимо, що ці конструкції «зовсім не питання», це – «непрямий 

експресивний засіб, який символізує більш чи менш визначену групу почуттів 

завдяки виразності голосу» [1, с. 38]. Наприклад: «А я, убогий, що принесу я? За 

що сірому ти поцілуєш? За пісню-думу?» («N. N.»). Риторичне запитання є не 

справжнім, бо мовець сам знає те, про що він запитує; це приховане 

ствердження або заперечення [3, с. 230], котре не вимагає відповіді й 

відзначається потужним зарядом експресії [8]. Питально-риторичні речення 

«самі у собі містять самозрозумілу відповідь, переважно негативну, рідко 

позитивну, а часом засвідчують неможливість ніякої відповіді» [6, с. 102-107; 5, 

с. 10]. Наприклад: «Чом не спиться багатому Сивому, гладкому? Чом не 

спиться убогому Сироті старому?» («Відьма»). Іншими словами, більшість 

таких комунікативних побудов містять у собі приховані мовні механізми 

формування оцінки. 

Оцінка в мові, яка залежить від суб’єкта-мовця, становить сутність 

модальності, виражає особисті смаки мовця. У мовленні оцінка буває як 

об’єктивною, так і суб’єктивною, остання передбачає цілу гаму відтінків (від 

позитивного до негативного) ставлення суб’єкта до об’єкта. Серед комплексу 



оцінних значень у поезії Т. Шевченка найпоширенішим є суб’єктивно-

емоційний, оскільки в переважній більшості митець слова не тільки дає 

негативну характеристику явищам, подіям, ситуаціям, а й укладає в них своє 

емоційне ставлення, імпліцитно висловлює особисті враження від них. На 

думку В. Виноградова, «слово не тільки містить лексичні предметні значення, а 

й водночас висловлює оцінку суб’єкта» [2, с. 21]. Крізь призму категорії оцінки 

під впливом певних чинників, зокрема соціальної позиції, світогляду, рівня 

культури, інтелекту, морального розвитку, віку, життєвого досвіду, 

відповідності нормам і принципам моралі, сприймається мовна картина світу 

[10, с. 116]. Як свідчить матеріал, оцінний характер у мовленні письменника є 

невід’ємним компонентом, котрий виконує інформаційну та прагматичну 

функції, поєднуючи стандарт і експресію. 

Таким чином, у Шевченковій поезії через систему риторичних запитань із 

запрограмованою настановою на соціальну оцінку уявлення про образ світу 

представлено як дескриптивно, так і оцінно, оскільки процес пізнання світу 

«спричиняє різне ставлення до позначуваних мовою об’єктів, привносить у 

номінативні та предикативні одиниці оцінний момент» [7, с. 84]. Саме 

оцінністю, яка переважно є імпліцитною, зумовлюється домінування цих фігур 

мови в авторській лабораторії поета. Стилістична функція риторичних речень 

полягає у наданні тексту елементів експресивності та створенні відповідної 

емоційної тональності, активізації мислення читача, акцентуації уваги, виклику 

в нього спонуки до роздумів тощо. Наприклад: «Щоб хто-небудь мені сказав 

Хоч слово мудре; щоб я знав, Для кого я пишу? Для чого? За що я Вкраїну 

люблю? Чи варт вона огня святого?» («Хіба самому написать…»).  

Як бачимо, наведені зразки типові для мовотворчості поета, містять 

імпліковане оцінне ставлення до подій, виражають різні суб’єктні нашарування 

емоційно-експресивного характеру. Вони мають особливу вагу в психологізації 

й актуалізації ідейно-семантичного боку висловлення. Завдяки таким 

конструкціям автором передається позитивне чи здебільшого негативне 

ставлення до зображуваного. Помічено, що специфіка стилістичних функцій 

аналізованих синтаксичних структур у поезіях Т. Шевченка проявляється 

відповідно до форми мовлення. Так, у діалогічній формі викладу вони 

дескриптивно відтворюють цілу гаму почуттів, яка поглиблює експресію 

викладу. У монологічній формі вони слугують оцінним засобом формування 

світовідчуття, національних інтересів, привернення уваги читача до певного 

факту чи явища. 

Як свідчить художній матеріал, риторичні запитання у творчості 

Т. Шевченка становлять значну за обсягом, специфічну за змістом, структурою 

і стилістичною функцією групу речень. Усі вони або містять відповідь і 

свідчать лише про особливий стан автора, або відповідь, зрозумілу з контексту, 

або питання, що лише зосереджують на цьому увагу читача. За функцією всі 

риторичні конструкції у поезіях митця можна поділити на запитання-

самовідповідь і запитання до читача. Так, бінарна модель «питання-

самовідповідь» у мовній тканині поезій Т. Шевченка є типовою, а відтак і 

найпоширенішою: «Що весілля, доню моя? А де ж твоя пара? Де світилки з 



друженьками, Старости, бояре? В Московщині, доню моя!» («Катерина»), або 

«Згадайте праведних гетьманів: Де їх могила? Де лежить Останок славного 

Богдана? Де Остряницина стоїть Хоч би убогая могила? Де Наливайкова? 

Нема!» («Свято в Чигирині»).  

Такий композиційний прийом надає контексту твору своєрідного 

стилістичного ефекту, виступає особливим виразником авторської модальності, 

дієвим емоційно-експресивним засобом формування особливої напруги 

мовлення. Вищезгадана побудова риторичних конструкцій, на відміну від 

власне питальних речень, здатна на більший потенціал створення емоційно-

експресивних можливостей, що, своєю чергою, є засобом філософського 

аналізу читачем тих чи тих думок автора, способом акцентування 

найважливіших його інтенцій. Порівняймо: «За що ми любимо Богдана? За те, 

що москалі його забули, У дурні німчики обули Великомудрого гетьмана» («За 

що ми любимо Богдана?»).  

Враховуючи здатність монологічного мовлення Шевченкових поезій 

постійно діалогізуватися, характерним прийомом створення оцінного ефекту у 

зазначених моделях є введення вокативних речень і звертань, як-от: «Ой 

тумане, тумане – Мій латаний талане! Чому мене  не сховаєш Отут серед 

лану? Чому мене не задавиш, У землю не вдавиш? Чому мені злої долі, Чом віку 

не збавиш?» («Наймичка»); «За кого ж ти розіп’явся, Христе, Сине Божий?» 

(«Кавказ»); «Доле, де ти? Доле, де ти?» («Минають дні, минають ночі…»). 

Відзначаємо, що антропормофізацію названих мовних одиниць 

(узагальнений образ, топоніми, предметні явища, абстрактні поняття) 

спрямовано здебільшого на досягнення художньої виразності висловлення, на 

різноманітні думки та почуття. В таких моделях текстова відповідь на 

звертання не передбачається і навіть виключається. Їх стилістична функція 

полягає у створенні певної оцінної тональності повідомлення, щоб викликати 

психологічну реакцію з боку тих, хто сприймає текст. 

Доволі часто такі конструкції побудовані у формі прямої мови, 

наприклад: «У Дніпра питають: «Де-то наші діти ділись, Де вони гуляють?..; 

«Питаюся у буйного: «Де наші панують? Де панують, бенкетують?» («До 

Основ’яненка»). 

Характерно, що для актуалізації соціальної оцінки повідомлення поет 

використовує прийом нагромадження риторичних речень, як-от: «Де поділось 

козачество, Червоні жупани? Де поділась доля-воля? Бунчуки? Гетьмани? Де 

поділося? Згоріло? А чи затопило Синє море твої гори, Високі могили?» 

(«Тарасова ніч»); «Чи зійдемося знову? Чи заспіваємо коли? А може, й те … Та 

де? Якими? І заспіваємо яку?» («Ми заспівали…»). Завдяки такому 

стилістичному засобу автор формує особливий емоційний ефект. Виразність 

цих побудов цілеспрямована, оцінна, часто набуває соціального характеру, 

надає текстові ще більшої гостроти, дієвості, закликає до роздумів, нівелює 

читацьку байдужість. 

Найпоширенішим стилістичним засобом у поетичних творах Т. Шевченка 

є анафоричний повтор питально-риторичних речень, що забезпечує семантико-

стилістичні відтінки висловлення, досягнення бажаної для автора експресії: 



«Хто се, хто се по сім боці Чеше косу? Хто се ?.. Хто се, хто се по тім боці 

Рве на собі коси?... Хто се, хто се?» («Утоплена»); «Чи я ж тобі не козак, не 

козак? Чи я ж тебе не люблю, не люблю? Чи я ж тобі черевичків не куплю?» 

(«Бенкет у Лисянці»). Саме організація риторичних запитань у такий спосіб 

впливає на думки й переконання читача, порушує стилістичну нейтральність 

тексту, надає йому ефекту емоційної схвильованості. Зауважимо, що це слугує 

базою для створення стилістичного прийому ампліфікації, функція якого – 

«художнє увиразнення мови, зміцнення її експресивно-зображальних 

властивостей» [9]. Наприклад: «Хто обійме, як я, його? Хто душу покаже? Хто 

сироті убогому Добре слово скаже?» («Лебедин»); «Хто коло тебе в світі 

стане Святим хранителем твоїм? І хто заступить? Хто укриє Од зла 

людського в час лихий?» («І станом гнучким, і красою…»). Як свідчить 

ілюстративний матеріал, названий стилістичний засіб спрямований на 

увиразнення порушеної поетом проблеми, посилення її впливу на думки й 

почуття читача, а також спонуку до мислення. 

Типовим у стильовому спектрі Т. Шевченка і значно виразнішим у 

стилістично-художньому оформленні виступає так зване нанизування 

питально-риторичних парцелятів, що сприяє оцінній, експресивній та емоційній 

тональності тексту, створює в ньому додатковий план для читацьких роздумів: 

«… та й спитайте Тойді себе: що ми?... Чиї сини? Яких батьків? Ким? За що 

закуті?…» («І мертвим, і живим…»); «…Де ж ти? Великомучениче святий? 

Пророче Божий?» («Петрусь») («Мені здається, я не знаю...»). Зауважимо, що 

типові для авторського мовлення парцельовані ланцюжки риторичних 

запитань, які посилюють своєрідну оцінно-експресивну тональність 

висловлення, поглиблюють роздуми про значущість соціальних протиріч 

тогочасної дійсності, досить регулярні у мовній тканині поета.  

Слід відзначити, що прийомом для створення такої гами почуттів у 

творах Т. Шевченка є комбінація із питальних та окличних речень типу 

«Кругом паскуда! Чому ж його не так зовуть? Чому на його не плюють? Чому 

не топчуть!! Люде, люде!» («П. С.»); «Ах! Аллах! Не варт, не варт на світі 

жити! А чом пак темні не кричать?» («Москалева криниця»). Стилістична 

вагомість таких конструкцій полягає у їх здатності виступати органічними 

складовими частинами ширших за обсягом текстів, висловів. Вони – показники 

загального тону мовлення, а не замкнені в собі одиниці [9, с. 373]. 

Емоційно-експресивного відтінку у творах Т. Шевченка набувають також 

структури, графічно оформлені комбінацією подвійних знаків питання або 

знаків оклику й питання, як-от: «А ти що зробила??» («Три ворони»); «Скажи, 

що робити: Чи молитись, чи журитись, Чи тім’я розбити?!» («Заворожи 

мене, волхве…»); «Нащо здалась козацькая Великая сила?!» («Сон»); «За що 

скородили списами Московські ребра?? Засівали, І рудою поливали… І шаблями 

скородили. Що ж на ниві уродилось??!» («Чигрине, Чигрине…»). 

Нами зафіксовано чимало прикладів, коли стилістичне навантаження 

риторичних конструкції у поезіях Т. Шевченка залежить від місця в 

мікроструктурі тексту. Так, для створення відповідного ефекту автор у 

монологах найчастіше використовував початкові та кінцеві позиції 



конструкцій. Якщо риторичні побудови на початку певного контексту силою 

експресії привертають увагу читача до тих основних моментів, про які 

йтиметься, то у кінцевому розташуванні вони виконують роль своєрідного 

висновку. 

Отже, риторичні речення, призначенням яких є збудження 

експресивності, ілюзії розмови та діалогу, що начебто відбувається у 

присутності читача і за його участю, виступають органічним елементом 

індивідуального стилю Т. Шевченка, яскравим показником особливостей його 

художнього мислення та світобачення. Ці конструкції мають сильний 

енергетичний заряд, здатний вплинути на читача, зацікавити й привернути його 

увагу. В поетичній мові митця вони важливі не тільки як окраса стилю, але і як 

засіб створення оцінного ефекту. 

Зміст проаналізованих комунікативних одиниць засвідчує їх 

злободенність, спрямовану на розкриття нагальних проблем суспільства 

загалом і життя українського народу зосібна. За комунікативною настановою – 

це риторичні запитання, які виконують інформаційну, оцінну та прагматичну 

функції. Поєднуючи стандарт і експресію, вони становлять одну з характерних 

рис індивідуального мовлення письменника.  

Підсумовуючи викладене вище, вважаємо, що виявлення нових 

функціонально-стилістичних параметрів риторичних речень у поезії 

Т. Шевченка потребує подальшого уважного вивчення та лінгвістичного 

осмислення.  
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Л. М. Удовиченко 

 

ІСТОРИЧНІ ПОЕМИ А. МІЦКЕВИЧА І Т. ШЕВЧЕНКА  

У ШКІЛЬНОМУ ВИВЧЕННІ 

 

2014 рік знаменний ювілеєм Т. Г. Шевченка – геніальної особистості й 

митця, котрий слово правди і любови утвердив подвигом свого життя» 

(Є. Сверстюк). Він «заклав основу модерної української літератури, а в 

широкому значенні – базу під українську національну ідентичність» 

(С. Єфремов) [3]. На творчості великого поета виросло багато поколінь. І те, що 

у кожного покоління – свій Шевченко, вкотре підтверджує, що, залишаючись 

тим же «володарем у царстві духа», «велетнем у царстві людської культури» 

(І. Франко), і тепер, у ХХІ столітті, він виводить свій народ з духовного рабства 

на битий шлях цивілізованості й культури. Висота Шевченкової думки, її 

гуманістичний пафос, поєднуючись із геніальною досконалістю художньої 

форми, творять той унікальний словесний світ, який по праву належить до 

скарбів світового мистецтва. Саме думи та історичні пісні давали натхнення 

історичній музі поета. Тут Шевченко піднімався на високій хвилі 

національного відродження, яка охопила всю Слов’янщину: до минулого 

зверталися для пробудження національної самоповаги, усвідомлення й 

утвердження себе як народу з давньою і героїчною історією. Саме для 

майбутнього потрібен був героїчний образ України, й не тієї, що вже ніколи не 

вернеться, а тієї, яка вже відроджується в душах її синів, витіснивши в 

непам’ять ганебний дух покори. 

Саме цим і обумовлюються притягальна сила Т. Шевченка, його 

актуальність у контексті викликів сучасної доби, що й зобов’язує до 

перечитання, переосмислення, передумування, бо лише у такий спосіб зможемо 

зрозуміти себе, свій час і Україну в ньому. 

Сучасні дослідження в галузі компаративістики доводять, що здатність 

сприймати культурні впливи є необхідною передумовою загального розвитку і 

поступу кожного народу. І чим інтенсивніший процес рецепції, чим більше 

культурних впливів, які сприймаються, перетворюються і розвиваються далі, 

тим народ є культурнішим. 

У процесі шкільного навчання літератури встановлення міжлітературних 

зв’язків ефективно здійснювати на інтегрованих уроках. Це забезпечить не 

лише глибоке проникнення в ідейно-естетичний зміст виучуваних явищ, а й 

дозволить продемонструвати єдність світового літературного процесу, 

визначити національну самобутність кожної літератури. 

З іменем Т. Шевченка пов’язаний активний розвиток романтичних 

тенденцій в українському літературному процесі як органічної частини 



європейського художнього поступу. У вітчизняному літературознавстві 

романтизм поділяли на дві течії: прогресивну та консервативну (чи 

революційну й реакційну, активну і пасивну). Таке розмежування відбувалося 

за суто ідеологічним принципом. На сьогодні Д. Наливайком визначено 

внутрішню диференційованість романтизму, виходячи із закономірностей 

самого літературного процесу. В широкому та розмаїтому потоці літератури 

вчений серед найзначніших течій виділяє ранній романтизм, народно-

фольклорну течію, «байронічну, гротескно-фантастичну, утопічну, 

«вальтерскоттівську» тощо [5, с. 16]. 

Пропонуємо вчителю аналіз історичних поем А. Міцкевича і Т. Шевченка 

з характерних для напрямку світоглядних засад, пов’язаних із розумінням 

природи мистецтва у романтиків. Останні висувають його концепцію як 

аналога природи та її творчих сил. За узагальнюючим формулюванням 

Шеллінга, мистецтво – це середостіння між природою і духом, воно не наслідує 

природу, а є її вищим проявом і завершенням її творчих зусиль.  

Тема уроку: Волелюбні романтичні герої в історичних поемах 

А. Міцкевича і Т. Шевченка. 

Мета: визначити спільні та відмінні ознаки історичних поем 

А. Міцкевича і Т. Шевченка; розвивати вміння порівняльного аналізу образів-

персонажів художніх творів, виховувати уважне ставлення до людини, історії, 

культурних надбань, формувати національну свідомість. 

Обладнання: портрети А. Міцкевича і Т. Шевченка, виставка творів, 

ілюстрації до історичних поем. 

Епіграф: 

...Я і Вітчизна злиті воєдино. 

Моє ім’я – мільйон, бо ж за мільйони 

Люблю й терпіть страждання мушу. 

А. Міцкевич (Пер. В. Струтинського). 

Тип уроку: урок-прес-клуб. 

Для проведення уроку такого типу клас варто поділити на декілька груп 

кількістю 3–4 учасники й запропонувати їм випереджальне домашнє завдання. 

Ланцюжок навчальних ситуацій: 

Вступне слово вчителя: А. Міцкевич і Т. Шевченко – поети-сучасники. 

Вони цікавилися творчістю один одного, їх погляди на людину і світ багато в 

чому збігалися. Як стверджує Г. Вервес, питання про подібність історичних 

поем відомих польського та українського поетів уперше було висунуте 

І. Франком у 1885 році в ювілейній статті «Адам Міцкевич в українській 

літературі». І. Франко писав, що в історичних поемах Шевченка, в їх змісті і 

формі «знайти можна чимало ремінісценцій Міцкевичевих» [6]. Прочитайте 

уважно слова, записані на дошці, а по закінченні розмови спробуйте пояснити, 

чи правомірно обрати їх епіграфом до уроку. 

Для початку необхідно пригадати ознаки того літературного напрямку, 

що набув найбільшого розвитку в часи творчої активності польського та 

українського поетів. 

1 група – «Романтики» – виступають з повідомленням щодо 



характеристики романтизму як загальномистецького стилю, його течій: 

«байронічної», народно-фольклорної, спираючись на приклади з вивчених 

творів. Наголошують на специфіці романтичного героя. По закінченні 

пропонують для обговорення питання: «Чи можна визначити елементи 

«байронізму» у творчості зазначених поетів?», «чи можна назвати героїв 

прочитаних творів романтичними?» 

Романтизм у літературах різних народів має свої особливості. У слов’ян 

він зароджувався і розвивався в період боротьби за національну незалежність. 

Це і зумовило його своєрідність. У романтичних творах широко розкрито різні 

сфери народного життя, особливо героїчний зміст визвольної боротьби, 

соціально-політичний настрій, а детальні побутові описи надають історичної 

масштабності [2, с. 121]. 

Улюбленими героями романтиків стали люди з сильними характерами, 

палкими почуттями, сповнені високих прагнень, але часто трагічно самотні. 

2 група – «Польські історики» – розповідають про суспільно-історичні 

умови розвитку романтизму в Польщі й підтверджують свої слова цитатами з 

художніх творів. Аудиторії пропонують доповнити виступ і пояснити, чи 

природнім явищем для польської літератури був романтизм. 

Появі романтизму в польській літературі передувало багато історичних 

подій. Література цього періоду перетворюється на важливу громадську силу, 

спроможну впливати на життя. Письменники не прагнули фіксувати реальну 

дійсність, а намагалися дати відповіді на її виклики, узагальнювали породжені 

реакції та умонастрої громадськості й надавали їм завершеного художнього 

вираження у символічній, алегоричній формах, використовуючи міфологічні, 

фольклорні, історичні, фантастичні образи, сюжети й мотиви. 

Одним із засобів пожвавлення літератури, на думку А. Міцкевича, є 

звернення до фольклору [1, с. 24]. 

3 група – «Українські історики» – характеризують добу виникнення 

романтизму в рідній літературі, підтверджуючи сказане читанням поетичних 

рядків напам’ять. Класу пропонують назвати відомі художні твори на зазначену 

історичну тему. 

В українській романтичній поезії 20–60-их років учені виділяють декілька 

тематично-стильових течій, серед яких чільне місце посідають фольклорна та 

фольклорно-історична. Вони випливають з уподібнення людині явищ природи. 

Але для романтизму, потужного руху, що охопив усі сфери європейського 

життя і духовної культури, було замало звернення до фольклору й 

«романтичної» художньої традиції. Необхідні були також глибокі світоглядні 

зрушення, нова концепція світу і людини, нова система художніх і духовних 

цінностей [2, с. 117]. Художній світ і мистецтво розумілися як породження, що 

виростає на певному народно-історичному ґрунті й формується його умовами, 

традиціями, особливостями життя й духовної культури. 

4 група – «Компаративісти» – доводять можливість порівняльного 

аналізу поем «Конрад Валленрод» та «Гайдамаки», спираючись на спільний 

ідейно-художній зміст творів. 

Ім’я Адама Міцкевича як письменника, котрий відтворив думи і 



прагнення свого народу з найбільшою глибиною і яскравістю, в історії 

слов’янських літератур стоїть поряд з іменами Тараса Шевченка і Олександра 

Пушкіна. О. Коллеса, досліджуючи творчість українського та польського 

поетів, зазначав: «Щодо високої чистої любові до рідного краю та рідного 

народу ніхто так не подібний до Шевченка, як Міцкевич [...] У обох поетів 

звучить ся любов так ідеально, звучить з таким самопожертвованієм, з такою 

політичною відвагою, становить таку непохитну одиноку ціль життя, освічена 

таким братолюбним поступовим змаганням, що она здобула так Шевченкові як 

Міцкевичеві становища найбільшого духовного проповідника, першого генія – 

пророка свого народ» [5, с. 128]. 

У цьому сенсі співставлення історичних поем А. Міцкевича і Т. Шевченка 

є вельми показовим. Літературознавці їх відносять до цього жанру тому, що і 

характеристика дійових осіб, і всі описи найважливіших згаданих подій 

ґрунтуються на історичних фактах. 

Найвідоміші історичні поеми польського романтика «Гражина» і «Конрад 

Валленрод» у своїй основі мають події, пов’язані з боротьбою литовського 

народу проти хрестоносців; поеми ж Шевченка – історію боротьби українців 

проти Туреччини та польської шляхти, соціального, національного та 

релігійного гніту. 

5 група – «Аналітики» – подають порівняльну характеристику головних 

героїв виучуваних творів, звертаючись до ілюстрацій, розміщених на дошці. 

Учням класу дають завдання підтверджувати висновки цитатами. 

Сутність людини у романтиків духовна, людина не є об’єктом 

прикладання зовнішніх сил, а суб’єктом, що втілює духовне творче начало. 

Вона наділена необмеженими творчими можливостями, своєю внутрішньою 

духовною активністю спроможна творити історію і власну долю. Саме тому 

головний герой твору А. Міцкевича Конрад Валленрод у своїх планах боротьби 

з ворогами вітчизни розраховував на власні сили. Він, молодий хлопець, 

визволений із німецької неволі, був вихований у таборі ворога, але зберіг любов 

до рідної землі. Хоча «щастя не зазнав, бо не було його вітчизни». Юнак 

продовжував боротьбу із хрестоносцями, обираючи «єдину зброю невільника – 

це підступ». У такий спосіб вирішив слугувати вітчизні, для якої пожертвував 

власною совістю, честю, а потім і ціною власного життя прагнув здобути їй 

незалежність. Він – патріот, відданий батьківщині, змовник, що діє в інтересах 

рідного народу. Герой повертається до табору сильного, озброєного ворога вже 

посивілим, надломленим як фізично, так і морально у тяжких скитаннях, де 

вбивав і зраджував; він розгубив ті юнацькі сили, які допомагали залишити дім 

і родину в ім’я патріотичного обов’язку. Коли ж, нарешті, стало можливим 

здійснити намір – з середини допровадити орден до поразки і згуби, Конрад 

Валленрод і не мріє про щасливе життя серед свого народу. Він прагне 

усамітнитися з коханою, забути про скоєне і пережите. Але після відмови 

Альдони залишається єдине – покірно прийняти смерть, яку колись називав 

ганебною. 

Очевидними є велич його розуму, мужність і сила характеру. Без цих 

типових рис романтичного героя Конрад Валленрод не зміг би утримувати 



владу. Він – відважна людина, сповнена благородними пориваннями. Особисті 

інтереси героя стоять на другому плані. Його бунтарство, протистояння 

зумовлені в першу чергу розлукою з батьківщиною. Саме їй він присвятив свої 

серце, сили, молодість, життя. 

По-іншому вирішується це питання Т. Шевченком. У поемі «Гайдамаки» 

боротьба з поневолювачами зображена як всенародна війна, де «жінки навіть з 

рогачами пішли в гайдамаки», а головним героєм твору виступає не одинак, а 

велика рушійна сила – народ, який сам обирає ватажків, спроможних захистити 

його інтереси. Німецький критик Вільгельм Кунце писав з цього приводу: 

«...Якщо герої західноєвропейської, і зокрема німецької літератури, такі як Карл 

Моор з «Розбійників» Шіллера, являли собою ідеалізовані постаті приречених 

одинаків, що виступають проти феодалізму, – (а ці слова цілком можна 

віднести і до Конрада Валленрода – доповнено нами), – то на відміну від них 

головним героєм «Гайдамаків» став безсмертний і непереможний народ. У 

цьому й було істотне новаторство Шевченка» [4]. Романтична гіперболізація 

характерів підтримується такою ж романтичною гіперболізацією подій. 

Гайдамацький рух набув організованого характеру і перетворився на 

безперервну війну народу проти соціального, національного та релігійного 

гноблення. Об’єднані у невеликі загони, що швидко пересувалися, гайдамаки 

руйнували костьоли, маєтки, палили й захоплювали панське добро, нападали на 

корчмарів, лихварів. Ватажками таких гуртів ставали здебільшого запорізькі 

козаки. У творі Шевченка їх відрізняють від багатьох інших образів ті ж риси 

романтичних героїв, що й у Міцкевича. 

6 група – «Лірики» – характеризують специфіку зображення народної 

боротьби та пропонують пояснити, чи правомірно зображені в поемах образи-

персонажі називати волелюбними. 

Протиставлення героїчного минулого рабському сучасному з метою 

заклику до боротьби народу за своє світле майбутнє – одна з основних спільних 

ознак історичних поем А. Міцкевича і Т. Шевченка. 

7 група – «Критики» – оцінюють ставлення до інших народів, висловлене 

авторами поем. Класу пропонують пояснити вибір епіграфа уроку. 

І Міцкевич, прославляючи подвиги литовського народу в боротьбі проти 

німецьких лицарів, і Шевченко, оспівуючи боротьбу українців проти польської 

шляхти, пропагували мир і злагоду у світі. 

Шевченко із розумінням і болем висловлювався про тих, хто знемагав під 

тяжким тиском поневолювачів. Зображуючи самопожертву героя-одинака, 

Міцкевич висловлює надію, що його вчинки не зникнуть безслідно, що він 

надихне своїм прикладом нових месників із народу, які досягнуть перемоги над 

ворогами.  

Обговорення повідомлень та підсумки уроку можна провести за круглим 

столом, де варто відповісти на такі питання: 

1. Чим характеризується жанр історичної поеми? 

2. Яку функцію він виконував у літературі романтизму? 

3. Національні чи загальнонародні проблеми піднімають автори творів? 

4. Що в образах-персонажах прочитаних поем зображено реалістично, а що 



романтично? 

5. Що спільного в ідейно-художньому змісті творів? 

6. Які риси об’єднують, а які різнять головних героїв проаналізованих 

художніх творів? 

7. Якого героя не вистачало в часи Т. Шевченка та А. Міцкевича? 

8. Що схвилювало вас у вивчених творах? 

9. Чи втратив жанр історичної поеми популярність у наш час? 

Урок завершує слово вчителя: польським та українським поетами темою 

обрано реальне життя і не лише рідного, а й інших народів. Автори вміло 

пов’язали твір із сучасною дійсністю, майстерно зобразили у ній минуле, 

зазирнули у майбутнє. Поети порушували актуальні питання сучасності. Вони 

закликали не миритися з залежним становищем, засуджували пасивне 

споглядання, прагнули пробудити національну свідомість [2, с. 136]. 

Твори близькі своїм волелюбним, патріотичним звучанням, оспівуванням 

духовної краси простої людини, проголошенням її права на повноцінне життя. 

Автори засуджували антинаціональну, зрадницьку діяльність аристократії, 

наголошували на тому, що єдиними гідними поваги й захоплення є патріотичні 

почуття, зречення особистого щастя в ім’я звільнення батьківщини, 

найвеличніші національні традиції. Твори Т. Шевченка та А. Міцкевича є 

джерелом національного виховання. 

Домашнє завдання: учням пропонується тема письмової роботи «Чому 

романтичний герой хвилює читачів до сьогодні?» 

За умови такої побудови роботи учні зможуть аргументовано порівняти 

образи-персонажі в художніх творах, зробити висновок щодо специфіки 

романтичного героя в різних національних літературах та отримають 

можливість простежити своєрідність авторського бачення особистості на 

певних етапах літературного розвитку. Практичному використанню отриманих 

знань, сформованих умінь та навичок аналізу образів-персонажів сприятиме 

продумана технологія опанування цього поняття й у подальшому вивченні 

художніх творів світової літератури, яка потребує ґрунтовної наукової 

розробки. 
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Г. В. Філатова 

 

СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ ПРИ ВИВЧЕННІ ТВОРЧОСТІ Т. ШЕВЧЕНКА  

В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ: ЛІТЕРАТУРА ТА МУЗИКА 

 

Реалії третього тисячоліття вимагають від учителя трансформації 

парадигми викладання шкільного предмета. Як показує практика, на уроках 

української літератури слід пропонувати різні шляхи роботи з текстом, 

формувати оновлене уявлення про художню модель світу, породжене 

перекодуванням літературних творів на художню метамову інших мистецтв і 

навпаки. За спостереженням окремих дослідників, вивчення української 

літератури у взаємозв’язку з різними мистецтвами концентрує внутрішній 

духовно-емоційний зміст і цінності особистості й водночас слугує 

наймогутнішим засобом їхньої трансляції та комунікативного обміну. Учителі-

словесники прагнуть об’єднати ціннісно-духовні смисли різних мистецтв для 

кращого усвідомлення текстів і розуміння біографій митців слова [2]. Тож 

невипадково у сучасній літературній компаративістиці виділено окрему галузь 

– вивчення літератури в системі мистецтв та інших видів духовно-творчої 

діяльності у їх взаємозв’язку та взаємодії. 

Проблема комплексного використання різних мистецтв при опануванні 

літератури на сьогодні малодосліджена. Більша частина наукових праць 

присвячена окремим видам мистецтва, як-от: живопис, графіка, музика, театр, 

кіно (А. Вітченко, В. Гречинська, М. Машенко, О. Ткаченко). Естетичне 

виховання засобами різних мистецтв становить науковий інтерес для 

О. Бандури, Н. Волошиної, О. Мазуркевича, Л. Мірошниченко, Є. Пасічника, 

Г. Шевченко. За спостереженням С. Жили, вчені-методисти довели постулат: 

синтетичний характер художньої діяльності зумовлює таку ж – синтетичну, 

нерозчленовану – єдність освіти, виховання і навчання, під час якої 

формуються художньо-творчі здібності особистості [2]. Автор у своїй 

докторській дисертації робить переконливий висновок, що специфіка 

структурно-кодової побудови літературного тексту часто потребує залучення 

інших мистецтв як своєрідних ключів для «відмикання» тієї чи тієї дії 

художньої системи. Суміжна образотворчість у таких випадках стає для 

літературного твору орієнтиром, символом і допомагає розкодовувати текст [2]. 

Взаємозв’язки різних видів мистецтва на заняттях літератури сприяють 

синтетичності їх сприйняття, а це відкриває нові можливості розвитку цілісної 

художньої моделі світу у свідомості кожної особистості. Проте слід мати на 

увазі, що для методичної системи вивчення української літератури у 

взаємозв’язках із різними видами мистецтва повинні добиратися такі твори 

музики, живопису, графіки, скульптури, театру, кіно, які передусім славлять 

український світ, відтворюють психологію та філософію рідного народу, 

показують етноісторичну панораму часу, героїзм як генетику нації, 

розкривають поетичну душу людини, її багате внутрішнє «я» тощо. 

Подібної думки дотримуються автори праці «Елементи інтеграції 



мистецтв у процесі вивчення літератури» О. Кучерук та Г. Вигівська. За їх 

спостереженнями, «одним із шляхів продуктивного вивчення літератури є 

синтез її з іншими видами мистецтва, які об’єднує емоційно-естетична природа. 

В основі пропонованої технології лежить положення про те, що, незважаючи на 

специфіку зображувально-виражальних засобів певних мистецтв, між ними 

існує зв’язок, оскільки вони підлягають деяким загальним закономірностям, і в 

певних умовах окремі мистецтва можуть користуватися засобами інших 

мистецтв. Тож через їх синтез розширюється потенціал уроків літератури, учні 

можуть у конкретній формі більш образно виразити власне бачення 

сприйнятого матеріалу [5]. 

Автор наукової розвідки «Інтегроване вивчення української літератури та 

предметів естетичного циклу в 10 класі» Н. Бабич робить висновок, що 

«українська література у старших класах повинна вивчатись у взаємозв’язках з 

іншими видами мистецтва: живопису, образотворчого мистецтва, музики, 

театру, кінематографії. У даному контексті мистецтво слова розглядатиметься 

як один зі складників культури. Лише такий комплексний підхід розширює 

сферу діяльності учнів на уроках літератури, сприяє інтерпретації тексту 

літератури як тексту культури» [1, с. 223]. 

Відтак загалом проблема вивчення української літератури у синтезі 

мистецтв є актуальною. А мета нашого дослідження – з’ясувати можливі 

зв’язки між двома видами мистецтва – музикою та літературою – при вивченні 

творчості Т. Шевченка в основній школі. 

Загальновідомо, що правильно дібрана музика активізує сприйняття 

художнього тексту. Це вид мистецтва, що має численні різноманітні 

можливості художнього синтезу. Така образотворчість легко підпорядковується 

потребам літератури, кіно- і телефільму, театральної вистави, радіоспектаклю, 

архітектури, живопису та графіки. Взаємозв’язки літератури й музики 

визначаються глибиною. Відомі такі основні напрями використання музики у 

процесі вивчення української літератури: музика усної народної творчості; 

музика в житті й творчості письменника; музика, втілена в літературному 

тексті; музика в тісній єдності з текстом; музика, яка звучить або про яку 

згадується у творі; музика як психологічний настрій; музика як особиста 

творчість учнів тощо [2]. Однак при вивченні творчості Т. Шевченка, на нашу 

думку, домінантним стає інший аспект взаємодії музики та літератури – 

музична інтерпретація творів. З цього приводу П. Моценко пише: «Згідно з 

підрахунками М. Грінченка, з «Кобзаря» оспівано в різних музичних формах 

250 творів Т Шевченка. На творчість Шевченка відгукнулося понад 120 

композиторів, кількість творів на слова поета сягає понад півтисячі» [6]. Отже, 

при вивченні творчості Кобзаря залишати такий аспект поза увагою та без 

належного опрацювання, на наш погляд, недоцільно. 

Безпосередній вплив Т. Шевченка та його творів на формування і 

розвиток українського менталітету величезний. Глибинний філософський 

світогляд поета виховує в суто українському національному дусі десятки 

поколінь свідомих українців. Сьогодні правильно пояснивши його ідеї учням, 

ми маємо унікальну можливість суттєво позитивно вплинути на прискорення 



подальшого зросту національної самосвідомості української спільноти і 

насамперед її вагомої частини – української молоді [3]. Особливо цінним при 

цьому виявляється те, що поезія Кобзаря є в репертуарі багатьох сучасних 

гуртів, популярна серед масової молодіжної культури. Звичайно, сучасному 

школяреві зовсім не цікаво слухати хори чи кантати, хай навіть і 

неперевершених С. Людкевича або М. Лисенка. Але «Кобзар» у виконанні 

групи «Фата Моргана», «Суботів» у шалених рок-ритмах від «Кому Вниз», 

потужний «Реве та стогне Дніпр широкий» у музичному вихорі британських 

«The Ukrainians», «Садок вишневий» від парубків із «Мертвого півня» – будуть 

сприйняті юними сучасниками із неприхованою зацікавленістю. 

Розглянемо більш детально вивчення поезій Т. Шевченка у синтезі з 

творчістю двох сучасних українських гуртів: «Фата Моргана» та «САД». Згідно 

зі шкільною програмою з української літератури у 5-9 класах вивчаються такі 

твори поета, за якими названими гуртами створено пісні: з українською мовою 

навчання: «За сонцем хмаронька встає» (5 кл.); «Іван Підкова» (6 кл.); 

«Минають дні...» (8 кл.); «Гайдамаки» (9 кл.); з російською мовою навчання: 

«Тече вода з-під явора» (6 кл.); «Гамалія» (8 кл.). Під час вивчення цих 

поетичних текстів радимо учителеві запропонувати школярам прослухати пісні, 

а вже потім переходити до опрацювання ідейно-тематичного змісту 

Шевченкових творів. Варто зупинитися на темпі пісні, особливостях 

виконання, аналізові авторського розуміння поезій Кобзаря. Усе це сприятиме 

глибшому сприйняттю автентичного тексту, його усвідомленню. 

Наприклад, поема Т. Шевченка «Іван Підкова» лягла в основу 

однойменної пісні гурту «Фата Моргана». Твір виконується у досить швидкому 

темпі, ніби на одному диханні. В учнів варто запитати, чому виконавець обрав 

саме такий темп, як це впливає на сприйняття пісні? Слід звернути увагу учнів 

на те, що виконавцем використано повторення рядків «Було колись добре жити 

/ На тій Україні... / А згадаймо! може, серце / Хоч трохи спочине» [7], які 

повторюються на межі між першою та другою частиною Шевченкового твору. 

Вдруге рядки зі схожим ідейним навантаженням повторюються у кінці твору 

після тривалого музичного програшу у вигляді декламації, що стає фінальним 

акордом пісні: «Було колись – в Україні / Ревіли гармати; / Було колись – 

запорожці / Вміли панувати» [7]. Учні мають зрозуміти, що таким чином 

виконавець виділяє найважливіші щодо передачі змісту та ідеї твору рядки.  

Варто порівняти зазначену пісню із піснею рок-гурту «САД» «Було 

колись – в Україні...», яка становить собою першу композиційну частину поеми 

«Іван Підкова». Учитель має звернути увагу на те, що на початку пісні 

виконавець декламує слова з «Тарасової ночі»: «Україно, Україно! / Серце моє, 

ненько! / Як згадаю твою долю, / Заплаче серденько! / Де поділось козачество, / 

Червоні жупани? / Де поділась доля-воля, / Бунчуки, гетьмани? / Де поділися? 

Згоріло / А чи затопило / Синє море твої гори, / Високі могили?» [4]. Залучивши 

учнів до обміну думками з приводу такого початку, вчитель підводить учнів до 

думки, що такий початок тісно переплетений з ідейно-тематичним змістом 

самої пісні. Акцентувавши увагу на особливостях виконання – повторенні 

куплетів, слід спонукати учнів до формулювання висновку про ідейне звучання 



як пісні, так і поеми, а також до їх порівняння. 

При вивченні поезії «Минають дні, минають ночі...» урізноманітнити 

урок допоможе пісня гурту «САД» «Доле, де ти?». Це пов’язано з тим, що 

виконавець поєднав у одній пісні дві поезії Т. Шевченка – «Чого мені тяжко, 

чого мені нудно...» та «Минають дні, минають ночі...». Перед прослухуванням 

учителеві варто поставити учням проблемне питання: чому в одну пісню 

поєднані саме ці дві поезії? Школярі мають зрозуміти, що ці два тексти близькі 

тематично: в обох поет розкриває біль з приводу пасивності, покірності, 

байдужості народу до свого підневільного становища. Варто також звернути 

увагу на особливості виконання поезії «Минають дні...»: у ній виконавець 

змінює порядок шевченківських строф: спочатку йде друга строфа, а потім 

перша. Учні можуть висловити свої думки щодо того, який варіант краще 

передає ідейне звучання твору. Також можна подискутувати, чому ознак 

приспіву набуває саме катрен «Доле, де ти! Доле, де ти? / Нема ніякої, / Коли 

доброї жаль, боже, / То дай злої, злої!» [4] і чи змінилося б звучання пісні з 

іншим приспівом. 

Згідно з вимогами до знань, умінь і навичок, сформованих під час 

вивчення вірша Т. Шевченка «Тече вода з-під явора», учень має розповісти про 

асоціації, які виникли у нього після прочитання поезії [9, с. 26]. Чи не найкраще 

з цією метою використати однойменну пісню гурту «САД». Після 

прослуховування вчитель може проаналізувати побудову пісні, звернувши 

увагу на кільцеву композицію (повторення наприкінці твору двох перших 

рядків) та декламацію на початку пісні рядків з вірша «Думка» («Тече вода в 

синє море...»): «Тече вода в синє море, / Та не витікає, / Шука козак свою долю, 

/ А долі немає» [4]. З’ясувавши значення такої манери виконання та повторно 

прослухавши вірш і пісню, вчитель може поставити перед учнями завдання 

порівняти асоціації, які у них виникли після прочитання поезії та після 

прослуховування пісні, з’ясувати причини відмінностей, які асоціації яскравіші, 

і з чим це пов’язано? 

Таку методику можна використати й у 5-ому класі при вивченні поезії «За 

сонцем хмаронька пливе...». У чинній програмі зазначено, що учні мають 

«відтворювати настрої пейзажних поезій, описувати власні відчуття, викликані 

художнім словом» [8, с. 8]. Допоможе в цьому однойменна пісня гурту «Фата 

Моргана». Враховуючи вікові особливості учнів 5 класу, доцільно 

прослуховувати пісню кілька разів, щоразу з новим завданням. При першому 

прослуховуванні вчитель може дати завдання намалювати в уяві почуту 

картину. Потім учні мають з’ясувати настрій, який передано у пісні. Перед 

третім прослуховуванням можна сформулювати таке проблемне запитання: чи 

дотримується О. Керекеша тексту Т. Шевченка. Враховуючи значні текстові 

зміни, варто слухати пісню куплетами, щоб учні відразу могли коментувати ті 

зміни, які вони помітили. У підсумку роботи над поезією варто проаналізувати 

розбіжності у настроях та асоціаціях, отриманих від поезії та пісні. 

Після вивчення поеми «Гамалія», як указується в програмі, учень знає 

твори Т. Шевченка про козацьку славу України («Іван Підкова», «Гамалія», 

«Гайдамаки»); називає риси вдачі запорожців, знаходить у тексті місця, що 



засвідчують волелюбність козаків, їх мужність та військову вправність; знає 

зміст ліро-епічної поеми «Гамалія» (у скороченому варіанті), її глибоко 

патріотичну ідею, характеризує образ козацького ватажка Гамалії [9]. Для 

забезпечення цих вимог також можна залучити пісні гурту «Фата Моргана» 

«Літа орел» та «Гамалія» («Наш отаман Гамалія»). Пісня «Літа орел» написана 

на основі уривка з поеми Т. Шевченка «Гайдамаки» – формально вона 

збігається з піснею, яку виконує кобзар перед гуртом гайдамаків. Як і 

Т. Шевченко, О. Керекеша у цій пісні створив яскравий і виразний образ 

Максима Залізняка. Після прослуховування пісні вчитель може поставити перед 

учнями завдання створити словесний портрет ватажка або, використавши метод 

ґронування, визначити основні риси вдачі героя. Після цього правильність 

відповідей можна перевірити за текстом Т. Шевченка. 

Аналогічне завдання доречно запропонувати після прослуховування пісні 

гурту «Фата Моргана» «Гамалія» (або «Наш отаман Гамалія»). В її основу 

покладено пісню, яку співають наприкінці поеми «Гамалія» запорожці, що 

пливуть додому. Крім цього, ґрунтуючись на тексті пісні, слід опрацювати 

зміст та ідею твору. І, безперечно, сюжет твору запам’ятається краще, якщо 

вчитель перед прослуховуванням дасть завдання стежити за текстом і поставить 

проблемне запитання про відмінності у тексті між твором Кобзаря та 

О. Керекеші, оскільки в такому разі буде задіяна і зорова, й слухова пам’ять. 

Отже, є очевидним, що саме сьогодення ставить перед сучасним 

учителем вимогу вивчати українську літературу із залученням різних видів 

мистецтва. Це урізноманітнює урок, робить його цікавішим, сприяє 

ґрунтовнішому заглибленню в художній твір, допомагає учневі краще 

сприймати образи та розуміти ідейно-тематичний зміст твору. При вивченні 

творчості Т. Шевченка в основній школі вчитель може звернутися до 

образотворчого мистецтва, кіномистецтва, театрального мистецтва, скульптури 

(монументальної) тощо. 

Зупиняючись на питанні синтезу літератури та музики при розгляді 

творчості Кобзаря, варто наголосити, що доцільним є не лише використання 

класичних зразків музичної інтерпретації творів поета (напр., М. Лисенка, 

Я. Стеценка, С. Людкевича та ін.), а й залучення зразків сучасної молодіжної 

музики (гуртів «Кому Вниз», «Гайдамаки», «Мертвий півень»). Поєднання 

поезії Кобзаря з ісучасною музикою, яка сьогодні цікава молоді, сприятиме, 

окрім навчальних завдань, вихованню дієвої громадянсько-патріотичної 

позиції, підвищенню національної самосвідомості молодого покоління. 
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Л. Г. Фоміна 

 

ТВОРЧІСТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  

У СВІТЛІ СУЧАСНИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНИХ МЕТОДОЛОГІЙ 

 

Однією з найважливіших проблем сучасного прочитання спадщини 

Тараса Шевченка, її декодування є звільнення від численних «мітів різного 

штибу, навкололітературних пліток, псевдонаукових стереотипів і передсудів, 

які, варіюючись у деталях, та не змінюючись у суті, от уже протягом десятиліть 

довгим шлейфом тягнуться за Шевченковим ім’ям» [2, с. 3]. Вирішення цього 

надскладного завдання практично неможливе без урахування досягнень 

літературознавства загалом і шевченкознавства зосібна, повернення до 

наукового обігу в повному обсязі репресованих праць шевченкознавців 1920-

30-х рр. (С. Єфремова, М. Зерова, П. Руліна, П. Филиповича й ін.) та 

еміграційних дослідників (Ю. Бойка-Блохіна, Є. Маланюка, В. Міяковського, 

Є.-Ю. Пеленського, Ю. Шереха). 

Cьогодні, як і в період становлення академічного шевченкознавства, ще 

не маємо «наукового всебічного аналізу (соціологічного, психологічного, 

формального, історико-порівняльного та ін.)» (П. Филипович) Шевченкової 

спадщини. В такому розумінні наукових завдань шевченкознавства, як 

справедливо зауважувала С. Павличко, на перше місце, як і тоді, крім збирання 

матеріалів, висувається «їх вивчення з погляду різноманітних шкіл і методів 

літературного аналізу» [12, c. 447]. 

Цікавим у цьому плані є психологічний дискурс сучасного 

шевченкознавства, розпочатий ще на початку ХХ століття такими відомими 

дослідниками, як М. Сумцов («Сни Т. Г. Шевченка. До психології художньої 

творчості»), С. Балей («З психології творчості Шевченка»), Я. Ярема («Уява 

Шевченка. З нагоди столітнього ювілею поета»), А. Халецький («Психоаналіз 

особистості та творчості Шевченка») й ін. Увага до проблеми психології 

творчості поета, його психології як митця універсального типу засвідчується 

працями останніх двох десятиліть, авторами яких є такі відомі вчені, як 

http://www.realmusic.ru/ok1band/music/


Л. Генералюк, Н. Зборовська, А. Макаров, Т. Мейзерська, В. Пахаренко, 

А. Печарський та ін. Національно-екзистенціальний тип тезаурусу в поезії 

Шевченка в контексті українського художньо-герменевтичного мислення 

розглядає у своїх ґрунтовних працях П. Іванишин [8]. Продовжуючи плідні 

традиції рецептивної естетики І. Франка, ґрунтує оригінальну методологію 

розкриття «секретів» геніальної простоти Шевченкового слова відомий 

шевченкознавець Г. Клочек [10]. В. Смілянська пропонує суб’єктно-системний 

підхід до аналізу творів Т. Шевченка в багатьох раніших (монографія «Стиль 

поезії Шевченка (суб’єктна організація)») і останніх (стаття «Читач-адресат 

поезії Шевченка») працях, простежує «залежність експлікації адресатів від 

родово-жанрового складу певних суб’єктних сфер, зокрема ліричних «власне 

автора», розповідача, героя, персонажа та епічних розповідача й оповідача» [15, 

с. 35]. 

Значний поступ на шляху всебічного осягнення Шевченкової спадщини 

знаменує четвертий том дванадцятитомної «Історії української літератури» (К., 

2014), автором якої є невтомний і проникливий дослідник І. Дзюба. Він, 

зокрема, доводить, що під поетовим впливом «українське світосприйняття 

самоствердилося як органічна національна ідентичність, закорінена в 

історичному минулому українського народу, питоменних ідеях та смислах його 

буття в просторі власної історії та культури і контексті міжнародному» [9, с. 5]. 

На особливий статус у сучасному шевченкознавстві претендує джерелознавчий 

і текстологічний аспекти. Важливим досягненням на цих теренах стала 

ґрунтовна праця В. Дудка «Тарас Шевченко: джерелознавчі студії» (К.: 

Критика, 2014. – 416 с.), яка за новизною і значущістю представленого фактажу 

та його наукового коментування за останні десятиліття «не має аналогів у 

шевченкознавстві» (О. Боронь). Свого роду підсумком і величезним здобутком 

шевченкознавчих досліджень має стати шеститомна «Шевченківська 

енциклопедія», «на завершення видання якої очікує вся інтелектуальна 

Україна» [7, с. 13]. 

Т. Шевченко був (та й залишається), за словами І. Франка, «немов 

великий факел з українського воску, що світиться найяснішим і найчистішим 

вогнем європейського поступу, факел, що освітлює весь новітній розвиток 

української літератури» [18, с. 388]. Його творчість явила цілісну художню 

систему, включену в масштабний філософсько-психологічний, естетичний і 

соціокультурний світовий контекст. Поза освоєнням цих параметричних ознак 

годі говорити про бодай приблизні характеристики доробку поета в 

координатах культури й літератури (національної та світової), а не лише 

традиційного народницько-патріотичного дискурсу, бо ж, як зауважує 

Ю. Барабаш, «найцупкішим» міфом про Т. Шевченка була повторювана з 

упертістю теза про «невисокий рівень поетової освіченості та культури», 

«відгородженість від європейського, поготів світового літературного процесу, 

брак вселюдського засягу» [2, с. 3]. Тому особлива роль у розвінчуванні міфів 

про Шевченка як «пам’ятника-симулякра для поклоніння й покладання квітів» 

[19, с. 17] належить інтерпретації творчого доробку поета з позицій 

інтертекстуальності, що забезпечує виявлення його зорієнтованості на широкий 



діапазон літературно-мистецьких та філософських джерел. Симптоматичною в 

цьому сенсі є властивість манери поета «формувати свій зміст (повністю або 

частково) засобами посилань на інші тексти» [14, с. 12]. Твори Т. Шевченка 

(поетичні, прозові, епістолярні) оприявнюють естетичний субстрат, у якому в 

певному контексті «луною відгукуються» (У. Еко) попередні тексти. Його 

інтертекст, структурований національними та європейськими джерелами, 

репрезентує різноманітні форми «співдіяння» з іншими текстами, що 

викликають низку мистецьких та інтелектуальних асоціацій, які вибудовують 

широке поле емоційного сприйняття тексту, а також цілий комплекс 

інтерпретаційних варіантів. Інтертекстуальні перегуки, починаючи з назв 

(титулів), епіграфів, аж до підтекстових алюзій і типологічних аналогій, 

відсилають реципієнта до широкої гами соціокультурних кодів, вагомого 

корпусу текстів, із якими поет вступає у діалог, засвідчуючи співдіяння з 

іншими творчими свідомостями й водночас зберігаючи власну 

індивідуальність. 

Значна частина творів Т. Шевченка становить собою своєрідну «реакцію» 

на тексти різних епох, а його спадщина в цілому відзначається високим рівнем 

інтертекстуальності. Вона структурована культурно-історичним і літературним 

претекстом, принципово важливим для входження у зміст більшості творів – 

безвідносно до жанрової чи тематичної визначеності. Як справедливо зазначає 

Т. Гундорова, інтертекст митця є «найбільш сильним та значущим класичним 

інтертекстом» [6, с. 48]. Має цілковиту рацію й румунська дослідниця 

М. Ласло-Куцюк, стверджуючи, що «науковий підхід до творчої спадщини 

Шевченка вимагає обов’язкового інтертекстуального аналізу» [11, с. 190]. 

Однак у сьогоднішньому літературознавстві рефлексія з цього приводу 

перебуває поки що на стадії становлення. Щоправда, останніми роками на 

науковому обрії дедалі частіше з’являються локальні публікації (напр., статті 

О. Бороня: «Повісті Тараса Шевченка і романістика Вальтера Скотта: контактні 

зв’язки й типологічні паралелі»; «Поетика повісті Тараса Шевченка «Прогулка 

с удовольствием и не без морали» (текст, контекст, інтертекст)»). В 

нинішньому науковому активі є й спеціальні ґрунтовні праці, присвячені 

цілком новому спектру питань інтертекстуальності Шевченкової творчості. Це, 

наприклад, навчальний посібник О. Ткачука «Інтертекст поеми «Кавказ» Тараса 

Шевченка: прометеїзм в орієнтальному дискурсі» (Тернопіль: Медобори, 2012), 

в якому в широкому контексті прометеїзму розглядається текстуальне поле 

поеми Шевченка «Кавказ» крізь оптику орієнтального дискурсу, пов’язаного з 

осмисленням інтеграції Кавказу в російську імперію. Окрему увагу автор 

приділяє концепції прометеїзму Шевченка, його інтертексту та семантиці 

образу Прометея в українській літературі після Шевченка [16]. 

Порушена у статті проблема функціонує в руслі сучасних 

літературознавчих методологій, отже, становить посильне наукове прирощення 

в контексті теоретичних напрацювань у царині гуманітаристики. Відомо, що 

останніми роками поняття інтертекстуальності, введене в науковий обіг 

Ю. Крістевою, перебуває в епіцентрі численних наукових полемік не лише 

літературознавців, але й філософів, теоретиків культури, мистецтвознавців. У 



дискусіях про теоретичний статус інтертекстуальності, різноманітні форми 

інтертексту, його естетичні функції дослідники висловлюють різні (нерідко й 

полярні) думки. Польський літературознавець М. Гловінський з цього приводу 

справедливо зауважує, що їх наслідком стали, «з одного боку, надмірна 

загальність, а з другого – надмірна схематичність» [5, c. 284]. Шевченкова 

творчість органічно «лягає» на котурни інтертекстуальної методології 

інтерпретації тексту в усьому її розмаїтті. Різноманітні транстекстуальні реляції 

є важливими шляхами моделювання поетом художньої картини світу, в якій 

присутня потужна ерудиція, репрезентована продуктивним інтертекстом. 

Нерідко вона конкретизується й доповнюється епістолярієм і щоденниковими 

записами, котрі є неспростовним аргументом його глибокого й систематичного 

інтересу до національної та світової культури. Таким чином, можна вести мову 

про інтертекст як структуротвірний чинник метатексту Т. Шевченка. 

Якщо вести мову про параметри інтертексту Т. Шевченка, оперуючи 

категоріями найвідоміших методик (Р. Барта, М. Гловінського, Ж. Женетта, 

Ю. Крістевої та ін.), то зауважимо, що в його творчій практиці представлено 

більшою чи меншою мірою різні типи транстекстуальних реляцій (власне 

інтертекстуальність, паратекстуальність, метатекстуальність, архітекстуальність 

тощо). І це, мабуть, закономірно, оскільки поет мав уроджену схильність до 

засвоєння та обігрування «чужих» образів, мотивів та сюжетів, до розгортання 

споріднених із іншими літературами стилістичних явищ, продуктивної та 

оригінальної інтерпретації різноманітних культурних кодів, ритмічних структур 

тощо. 

Т. Шевченко активно використовував експліцитні форми паратексту 

(відношення тексту до свого заголовка, післямови, епіграфа). Структуруючи 

основу формування інтертекстуального поля його тексту, паратекст покликаний 

привернути увагу реципієнта до того чи того літературного джерела 

(апелятивна функція). Інтертекстуальний полілог авторського тексту поета 

значною мірою формує така експліцитна форма паратексту, як епіграф. Рядки 

інших митців, переструктуровані поетом, наснажуються його індивідуальними 

рефлексіями онтологічного й аксіологічного характеру, включаються до інших 

смислових контекстів. «Співприсутність» (Ж. Женетт) «чужих» текстів на рівні 

активного використання епіграфів виконує різні ідейно-естетичні функції в 

«новому» тексті («прирощування» власного тексту новим змістом та 

асоціаціями, розширення ідейно-художньої концепції твору тощо). 

Референтне коло учасників «діалогу» Т. Шевченка через епіграфи широке 

й різноманітне. Найчастіше звертався поет до епіграфів із Святого Письма. 

Його слово, ідея, образ «пробиваються» до «самого себе» через епіграф шляхом 

обміну енергією (інтелектуальною, емоційною, смисловою) насамперед із 

текстами Книги Книг. Як заглиблений читач та інтерпретатор Біблії, він щедро 

наснажував свої поезії біблійними концептами, символами, метафорами, 

наслідком чого його тексти потрапляли в сакрально-силове поле біблійно-

християнського хронотопу. Тут можна навести численні приклади творів, у 

текст яких з тією чи тією ідейно-естетичною метою уведено епіграфи зі 

Святого Письма: «Марія» (Акафіст пресвятій богородиці, Ікос 10), «Єретик» 



(Псалом 117, стих 22), «Неофіти» (Ісаія, Глава 5 (6), с. 1), «І мертвим, і живим, і 

ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє» 

(Соборноє посланіє Іоанна. Глава 4, с. 20), «Кавказ» (Ієремії глава 9, стих 1), 

«Великий льох (Псалом 43, ст. 14 і 15). Численні епіграфи, почерпнуті з Біблії, 

можна вважати своєрідним кодом дешифрування авторського тексту 

Т. Шевченка (це стосується переважно поем). Його творчість, як, власне, й саме 

життя, потверджує загальногуманістичні цінності християнства, окреслені в 

Євангелії від Матвія такими словами: «Шукайте ж найперше Царства Божого й 

Правди його» [3, с. 1074]. 

Про міцний біблійний ґрунт філософсько-естетичного осягнення та 

відтворення драматичного буття людини (нації) свідчать численні приклади 

збіжностей багатьох рядків Т. Шевченка з євангельським першотекстом. 

Порівнюючи художні тексти поета й відповідні місця Євангельського письма, 

можна простежити їх вражаючу суголосність. Для потвердження сказаного 

наведемо такі порівняння, обмежившись, скажімо, біблійною темою прощення 

ворогів: 

Євангеліє (від Луки, гл. 6: 27): «Любіть ворогів ваших, добро чиніте тим, 

які вас ненавидять, благословляйте тих, які вас проклинають, моліться за тих, 

що вас зневажають» [3, с. 1146]. 

Т. Шевченко: «…Молітесь / За ката лютого, його / В своїх молитвах 

пом’яніте» («Неофіти») [21, с. 204]. 

Референтне коло Т. Шевченка засвідчує і такий паратекстуальний код, як 

присвяти (Варварі Репніній – «Тризна», Шафарикові – «Єретик», М. Щепкіну – 

«Заворожи мені, волхве…») та послання («Н. Маркевичу», «Гоголю», «До 

Основ’яненка», «На вічну пам’ять Котляревському»). Вказуючи безпосередньо 

на конкретного адресата, кожен із названих авторів увиразнює внутрішній 

автопортрет поета, конкретизований міжтекстовим утворенням, що виникло 

внаслідок перетину творчих біографій (ширше – художніх свідомостей) 

адресата й адресанта. Так, скажімо, присвята поеми «Єретик» Шафарику, який 

відомий своїми слов’янофільськими ідеями, відчутно підсилює ідейні 

переконання самого Т. Шевченка, його мрії та бажання, щоб «потекли в одно 

море / Слав’янськії ріки!» [20, с. 225]. 

Активним центром багатьох творів Т. Шевченка стали літературні 

першотексти інших письменників, з якими він вів творчий діалог упродовж 

свого життя. В комунікації з «іншими» культурними свідомостями поет вельми 

активно використовував різні види літературного інтертексту. «Літературність 

літератури» (Ж. Женетт) із вказівкою на національні на іноземні джерела 

декларуються ним шляхом уведення до свого тексту конкретних імен, назв 

творів, якими він артикулює власні культурно-семіотичні орієнтири.  

Відомо, що в осмисленні феномена Т. Шевченка тривалий час одним із 

найстійкіших стереотипів був створений народницькою критикою міф про 

«наївність» Кобзаря як «талановитого самоука». Його витоки сягають рецензії 

М. Добролюбова, основні ідеї якої періодично повторювали дослідники – і 

українські, й зарубіжні. Саме в такому руслі, скажімо, оцінювали Т. Шевченка 

автори численних критичних відгуків, уміщених на шпальтах «Отечественных 



записок», «Библиотеки для чтения» (40-і роки ХІХ ст.). Зразком «великої 

поетичної наївності» назвав творчість митця російський учений Ф. Корш у 

статті «Шевченко среди поэтов славянского мира». 

Проте уже сучасники Т. Шевченка глибоко усвідомлювали, що шлях до 

адекватної рецепції, а відтак інтерпретації не лише його художньої творчості, 

але й естетичної системи в цілому закорінений у загальнолюдському контексті. 

Про це свідчать студії ХІХ століття, видрукувані на сторінках російської 

періодики, зокрема, журналів «Современник», «Северная Пчела», 

«Москвитянин», «Маяк». Відчутно вплинула на популярність Т. Шевченка, 

його сприйняття як митця європейського рівня і стаття про нього, вміщена в 

Британській енциклопедії (1886). У спростуванні міфу про «наївність» і 

«простонародність» Кобзаря неабияка заслуга дослідників початку ХХ століття 

(Б. Варнеке, С. Єфремов, М. Зеров, П. Рулін, П. Филипович та ін.), які в 20-х 

роках закладали підмурівок наукового академічного шевченкознавства, 

перерваного з відомих ідеологічних причин офіційною радянською доктриною. 

Як відомо, тексти уводяться в інші тексти ще з однієї причини. Маємо на 

увазі ставлення письменника до «інших стильових моделей і їх моделюючих 

властивостей, його естетичні смаки тощо» [1, с. 6]. В нашому випадку 

очевидними є генетична пов’язаність і типологічні аналогії естетичної системи 

поета з європейськими стильовими напрямками. Художня творчість 

Т. Шевченка, як відомо, розвивалась у річищі європейської літератури, зокрема, 

романтичного стилю Байрона, якого він за багатьма свідченнями (наприклад, 

О. Афанасьєва-Чужбинського) читав у російських і польських перекладах, 

особливо захоплювався «Прощальними піснями Чаль Гарольда» (переклад 

А. Міцкевича). З дискурсом поем англійського митця пов’язані такі твори 

Т. Шевченка, як «Сон», «Кавказ», «І мертвим, і живим…». У повісті 

«Художник» він високо оцінив поему «Шльонський в’язень» Байрона, 

назвавши його «знаменитим лордом», «видатною людиною». В поетичній 

творчості митця досягла свого апогею, за словами П. Филиповича, «байронічна 

продукція», зокрема «універсальний песимізм», «світова туга», «культ 

титанічної індивідуальності», численні композиційні прийоми (питання, 

повтори), «ефектні пози» тощо [17]. У повістях Т. Шевченка з’являються 

персонажі з художніх творів Вальтера Скотта (напр., Еді Охілтрі з роману 

«Антиквар»). Очевидні паралелі виникають при читання повісті «Варнак» 

українського автора й роману «Робб Рой» талановитого шотландця. З його 

доробком, як відомо, Т. Шевченко познайомився під час навчання в 

петербурзькій Академії мистецтв переважно з французького посередника. 

Функціональне значення інтертекстуальних зв’язків відзначаємо у повісті 

«Прогулка с удовольствием и не без морали». Як підкреслює О. Боронь, 

«посутній семантичний шар повісті становлять її розгалужені інтертекстуальні 

зв’язки з низкою прототекстів, до яких належить передусім проза М. Гоголя, 

В. Скотта, твори О. Грибоєдова, О. Пушкіна, Д. Фонвізіна тощо [4, с. 61]. У 

цьому плані багатий матеріал до вивчення інтертексту повісті дають коментарі 

до неї. 

Сьогодні вченими здійснено посутній крок у науковому осмисленні 



спадщини Т. Шевченка у світовому контексті, про що свідчать праці 

Ю. Барабаша, І. Дзюби, М. Жулинського та ін. Проте ще зарано вести мову про 

цілісність подібних уявлень, які б істотно розширили уявлення про рівень 

Шевченкової загальнокультурної ерудиції. І саме техніка інтертекстуального 

аналізу уможливлює її розгляд із гранично об’єктивних та найбільш органічних 

для поета філософсько-естетичних позицій. У цьому плані відчутний інтерес 

становлять російські повісті, епістолярій і «Щоденник» Т. Шевченка. На 

підставі їх аналізу постає широке коло європейських письменників, мислителів, 

численних художніх, філософських та живописних творів, знаних поетом, 

починаючи від античної класики й до його сучасності (Овідій, Вергілій, Данте, 

Шекспір, Боккаччо, Вольтер, Юнг, Вальтер Скотт, Гете, Шіллер, Діккенс, 

Бернс, Фультоне, Беранже та ін.). Т. Шевченко добре орієнтувався в поточному 

європейському літературному процесі, кваліфіковано оцінював надбання 

світової культури. Це потверджують його локальні висловлювання й ширші 

коментарі (оцінка творчості Шекспіра, Гете, Бернса, Барб’є, Дюма, Ежена Сю 

та ін.), котрі свідчать, що він висловлювався про ті чи ті мистецькі твори 

(явища) на рівні тогочасних професійних критиків [13]. 

Відомо, що з позиції інтертекстуальності як такої питання про те, чи 

свідомими є різного роду текстуально-фактурні збіги, не принципові. Що ж до 

Т. Шевченка, то його зорієнтованість на інші культури була цілком 

усвідомленою, а побудова власних текстів із використанням ресурсів 

інонаціонального матеріалу (літературного, малярського, філософського тощо) 

навіть зумисною. Вона диктувалася принциповими засадами його естетичної 

доктрини, що передбачала входження української культури в європейський 

духовний простір. Цікавим у цьому плані видом інтертексту Т. Шевченка є 

типологічні збіжності його живописної манери з різними мистецькими стилями 

європейських майстрів пензля – сучасників і наступників: імпресіоніста Ван 

Гога, монументаліста Дієго Рівери, репрезентанта «таїтянського» стилю Голена. 

Відомо, що ще за життя Т. Шевченка називали українським/російським 

Рембрандтом (це засвідчує, наприклад, модерністська ілюстрація до поеми 

«Слепая»). Неспростовно оригінальним взірцем інтертексту в естетичній 

системі Т. Шевченка є синтез різних видів мистецтва. Це потверджує, зокрема, 

малюнок на тему вірша М. Лермонтова «Вмираючий гладіатор», 

функціонування мотивів та образів Вальтера Скотта в малярській спадщині 

митця (сцена з «Вудсока» в одному з малюнків). 

Виявлення та характеристика усіх видів контакту з «семіотичною 

пам’яттю культури» (Ю. Лотман) видається нам перспективною лінією 

дослідження нових аспектів індивідуального художнього стилю Т. Шевченка, 

одним із важливих шляхів наукового осягнення його творчого доробку як 

естетичного феномену – поза ідеологічними та літературознавчими (радше 

псевдонауковими) міфами, виведення могутньої постаті Кобзаря поза 

вузьконаціональні, «хуторянські» рамці (Ю. Барабаш). 
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А. П. Царук 

 

ШЕВЧЕНКО В МОРАЛЬНОЦІННІСНОМУ ВИБОРІ ГЕРОЇВ 

АНАТОЛІЯ МОРОЗА 

 

Самоусвідомлення, ідентифікація себе з народом є важливою проблемою 

особистості в сучасному світі, який зазнав незворотних змін під впливом 



глобалізаційних процесів. Кожне покоління ставить перед собою питання про 

сенс життя, шукає моральноціннісні орієнтири для самореалізації, проходить 

шлях самопізнання. Духовним опертям у наближенні людини до себе, до того 

проекту-максими, котрий має реалізувати кожен, стає відповідь на поставлене 

Шевченком питання: «…що ми?.. / Чиї сини? Яких батьків? / Ким? За що 

закуті?» [13, с. 291]. Ці слова Великого Кобзаря є кодом націотворчої ідеї з 

підтекстовою інвективою, шлях до усвідомлення якої кожен мусить пройти 

особисто. 

Література як людинознавство, а ширше – народознавство (таке 

уточнення виношував у роки юності один із патріархів сучасної української 

літератури, лауреат Шевченківської премії Анатолій Мороз, кому доля 

подарувала довгий і плідний життєвий шлях – понад півстоліття активної 

творчої діяльності) дає багатий матеріал для дослідження впливу Шевченка на 

формування світогляду кількох поколінь, зокрема героїв-максималістів, на яких 

зосереджено увагу прозаїка. Домінанту художньої обсервації письменника 

визначила проблема пошуку сенсу буття, тісно пов’язана з самоідентифікацією 

та усвідомленим вибором людини в ситуації помежів’я. На їх безпосередньому 

зв’язку наголошував один із основоположників екзистенціалізму Карл Ясперс: 

«На рівні духу кожний індивід виступає як момент у житті цілого, саме ціле, 

втілюючи собою ідею, – народ, націю, державу – визначає місце і значення 

індивіда» [4, с. 14]. 

Візія Шевченкової присутності в художньому доробку А. Мороза, 

зокрема в романах «Чужа кохана» (1966), «Кіоскерка на перехресті» (1971), 

«Сподіваної жду» (1990), «Притча про Мутанта» (2004), твориться духом 

Тарасового слова та енергетикою його поетичного осяяння. Ними заряджається 

атмосфера текстів, наснажуються характери персонажів, котрі чи то 

перебувають у локусі прижиттєвого буття великого попередника, чи 

здійснюють уявну мандрівку на величальну гору, що поєднує в собі ознаки 

Олімпу та Чернечої гори. У такий спосіб відбувається сакральна корекція 

роздумів і почувань, більше того – стається духовна ініціація героїв.  

Підходи до осягнення художнього світу А. Мороза здійснювали у різний 

час такі дослідники, як А. Бочаров, К. Волинський, В. Дончик, М. Наєнко, 

І. Світличний та ін. Цікаві спостереження над специфікою його індивідуального 

стилю знаходимо у працях В. Брюггена, В. Брюховецького І. Дзюби, В. Марка, 

Л. Новиченка. Проте студіювання безпосереднього впливу Шевченка на 

світовідчуття автора й, відповідно, його героїв, що є метою нашого 

дослідження, вимагає розлогіших і ґрунтовніших розвідок. Власне, цим і 

зумовлена актуальність порушеної у статті наукової проблеми.  

Шевченко живе у суб’єктивованому сприйнятті А. Морозом слова, 

зігрітого гуманізмом і вірою в духовні сили українства. Уже в позасюжетному 

елементі, назві роману «Сподіваної жду», «покладено» на видноті ключ до 

з’ясування головного конфлікту, що прочитується в алюзії на Шевченкові 

рядки: «Лихої, тяжкої години, / Мабуть, ти ждеш? / Добра не жди, / Не жди 

сподіваної волі – / Вона заснула…» [13, с. 536]. Українські філософи 

наголошують, що першоосновою національної психіки є могутній козацький 



потяг до волі, який криється за зовнішньою «затаєністю» [6, с. 53; 12, с. 18]. 

Гартування власної волі стає першим кроком головного персонажа роману, 

інженера Анатолія Ярового, до тієї, «сподіваної», винесеної в назву. 

Романтичній українській ментальності кинуто виклик межовим часом. Назву 

роману доцільно, на нашу думку, розглянути в контексті позасвідомої сфери 

особистості, зокрема, сповіді героя-оповідача перед геніальним Пророком. 

Рефлексії Ярового оприявнюють змаління духу нащадків гетьманщини в 

боротьбі з несправедливістю на теренах України. Мирний час приспав їхню 

пильність, тож спостерігаємо суспільну інертність до комерціалізації 

державного виробництва, процвітання безгосподарності, хабарництва, 

бартерних оборудок, збайдужіння до падіння моралі. Романне мислення 

дозволило письменникові створити на порозі нашої незалежності роман-

застереження, до якого, на жаль, ніхто не прислухався: метаморфози 

суспільства – це не одномоментний процес, вони вимагають активної життєвої 

позиції кожного задля наближення омріяного ідеалу. «Щоб до одного великого 

діла […] ти міг додавати щодня хоч по зернині, отій самій, маковій» [7, с. 241], 

– так усвідомлює сенс свого буття Іван Іваниця, герой повісті А. Мороза 

«Довга-довга хвилина», головний конфлікт якої – людина і час. Метафорою 

кризового стану суспільства періоду 80-х років стає «руйновище», де кожна 

дійова особа – уламок загальної метафори (плита, ніша, граблі, ключ, крісло, 

тінь, «сплячі» та зайві люди). Сюжет структурується кількома лініями, які 

утворюють такі конфліктні вузли: суспільний, виробничий і лінії серця. 

Підтекстові пласти роману закорінені в інтертекстуальне прочитання образів, 

«приправлене» іронією, почасти й сарказмом. Пейзаж увиразнює психологічні 

виміри тексту. «Затушковане» довкілля створює ефект поглинання 

перспективи, наростання тривоги в передчутті вселенського болю. Поведінка 

вичікування, як переконує навіть назва роману, знакує очевидну приреченість 

на поразку. 

Мотив «сплячої волі» сягає своїм корінням доби античності. Про 

летаргію народу, який вийшов з-під деспотії, розмірковував ще Гельвецій. Цією 

ж проблемою щодо українців переймається Л. Костенко, але вже на порозі ХХІ 

століття, застерігаючи, що хворобливий стан анабіозу може стати для нації 

фатальним [5, с. 25]. Мотив приспаної свідомості окремих індивідів та громади 

в цілому А. Мороз повсякчас тримає в полі зору, фокусуючи погляд на героях-

протагоністах, які беруть на себе місію «будителів»: Левко Горовий («25 

сторінок однієї любові», «Четверо на шляху»), Роман Брага («Троє і одна»), 

Максим Запорожець («Чужа кохана»), Вадим Устименко («Легке завдання»), 

Арсен Однорал («Товариші»). Чи запропонував А. Мороз вихід із межового 

стану радянського суспільства? Він радше актуалізував у своїх творах одну з 

наболілих його проблем.  

Оприявлення латентних конфліктів сплячого суспільства – місія Максима 

Запорожця. Уперше персонаж заявлений голосом із темряви, вдруге – 

представлений міцною поставою людини з тіні, утретє – «гострими очима», 

погляд яких важко витримати. Йому гидка подвійна мораль керівництва, та ще 

більше він переймається іншим: немає на будівництві ГЕС народу – «сплящі 



самі» [10, с. 90] – одного бюрократа подужати не можуть. Правдолюб 

Запорожець суперечить істині, адже очевидно, що Марат Бувалий не 

поодинокий феномен системи, усі гілки влади вражені однією хворобою – 

«слави доскочити», не бачачи за цифрами людей із їх потребами. Ймовірно, це 

той компроміс із внутрішнім цензором, на який автор змушений був піти в 

тодішніх умовах, коли офіційними органами допускалася критика суспільно-

виробничих відносин на рівні окремих випадків, особистих промахів певних 

керівників, однак їх узагальнення на державному рівні – то вже був замах на 

систему, через те письменник «вібрує» між полюсами. 

А. Морозу притаманне максимальне залучення енергії символіки, яку він 

застосовує в процесі вибудовування сюжетних колізій. Щільність зчеплення 

підтекстових порівнянь і смислів в його текстах надзвичайно висока. Дихотомії 

світло / морок, упевненість / розгубленість балансують на межі, бо на будові 

«все тонко». Під будовою слід розуміти не тільки місце розгортання подій. 

Ідеться й про формування особистості. Потвердження цьому – дихотомія 

«людей без тіней» і поета-кар’єриста. Вирвавшись із села, Сергій Конопля 

відрікся і від моральних цінностей, що утверджувались у народі віками. Образ 

темряви постійно супроводжує горе-поета, асоціативно зростається з ним, стає 

його тінню: Конопля з’являється в сутіні, знайомиться з сусідом по кімнаті 

наосліп, веде мову про темноту сільської дівчини, яка досі його чекає. Він 

ланка ланцюга «гучномовців зі спотвореним звуком», які «все зіпсують 

штампованими словами» [10, с. 51]. Його бажання – потрапити «на вітрину». 

Безсумнівно, вбивчою є характеристика віршів Коноплі, які здатні «наслідити» 

на папері (дихотомія сакральність / послід). 

Топосом трансцендентного осяяння, повернення впевненості в перемозі 

загальнолюдських цінностей над одноденками для Євгена Вітрука, головного 

героя роману «Чужа кохана», стає круча в Седневі. Потужна енергетика місця 

зумовлена історично – перебуванням тут Шевченка й ремінісценцією 

знаменитого «Заповіту». І, хоча життя йде «не по-писаному», вічні істини, 

відкриті генієм, підтримують душу: «Щоб знать людей, то треба пожить з 

ними. А щоб їх списувать, то треба самому стать чоловіком, а не марнотрателем 

чорнила і паперу» [10, с. 275]. Образ седнівської кручі стане наріжним каменем 

випробовування героїв А. Мороза на єдність із народом у його шуканнях 

найвищого сенсу життя. 

У концепції самототожності відправною точкою є ім’я, яке впливає на 

самоусвідомлення та самооцінку. Як не згадати Ярему з «Гайдамаків» 

Шевченка, якого жид називав не інакше як «хам» або «хамів син» [13, c. 73]. На 

нерозривний зв’язок імені з честю й гідністю людини вказував І. Франко в 

повісті «Захар Беркут». Мотив окраденості імені переростає в окраденість долі 

у притчах А. Мороза, а їх центральні образи навіюють алюзію сакральної 

істини: «…Як Україну злії люде / Присплять, лукаві, і в огні / Її, окраденую, 

збудять…» [13, с. 329]. «Муза тільки з тополями дружить» [8, с. 3] – таким 

етносимволом із першого рядка «Кіоскерки на перехресті» заявлено тему 

самоідентифікації, вірність якій простежується аж до «Притчі про Мутанта». 

Понад три десятиліття відділяють Музу від Уни, та проблема втрати людиною 



себе лише загострилась. Уна (Україна) постає в різних іпостасях – нареченої і 

коханки, долі й повії, мовного буття і трагічної нереалізованості – словом, 

духовних втрат ментальності українства. Неприхований паралелізм 

філософського зерна обох притч – у пізньому усвідомленні значущості 

збереження власного імені. Муза, захопившись багатозначністю начала 

власного (музика, мудрість, мужність), погоджується на його вкорочений 

варіант із уст коханого. Лише зрада Ялового й утрата дитини ведуть героїню до 

рефлексій початку драми. Ім’я героїні розгортається в метафору вічного зв’язку 

буття людини з творчістю як його сенсом. 

Які шляхи до самоусвідомлення пропонує притча? Їх три: екогармонія, 

вивчення свого коріння, зокрема слова як вияву свободи духа, та «сродна» 

праця. 

Музин шлях самопізнання пролягає через особистісні межові ситуації, 

музей українських старожитностей, конфлікт із професором-літературознавцем 

та уявне сходження на величальну гору. Цікаво, що потребу конфлікту чи 

межового випробовування для духовного зростання й гарту особистості дівчина 

усвідомлює інтуїтивно: «Її розбирала злість на того сатану, якого нема, і який 

коли не за матеріальним законом, то принаймні за духовною її потребою мусив 

би бути» [8, с. 262]. Внутрішнє переконання зазнає максималістських коректив 

і провокує низку умовних конфліктів, за якими не забарилися й реальні.  

«Жінки чутливіші до катастроф» [8, с. 107], тому тема самоідентифікації 

доповнюється трагічними нотами жіночої знедоленості. «А хто ж присудив 

мене, прирік на безслід, на безвість?» [8, с. 107] – запитує мати в Музи. Поетеса 

Вірина, вірші котрої не личили до вишиванки, в химерному Музиному сні 

доростає до рівня цілісності життя і таланту, а відтак офірує ними, долаючи 

роздвоєність.  

Трансцендентним осяянням у пошуку правдивих слів і конструктивної 

ідеї збагачується Муза під час уявної прогулянки на Олімп, що у фабульному 

часі збігається з подорожжю Дніпром, тому асоціюється з Чернечою горою: 

«Треба тим жити, про що пишеш, тоді легше відшукати точне слово» [8, с. 322]. 

Очевидно, що А. Мороз вимушений був удатися до Езопової мови, аби хоча б 

натякнути на трагічну долю Василя Симоненка, свого земляка, чия творча 

спадщина затушковувалась критиками від літератури: тільки-но Муза відкрила 

для себе молодого поета Енка, як дізнається про його смерть. А професор 

Переяслав, озброївшись сокирою, обрубує гілля саду на величальній горі.  

Мотив окраденості дав рясні сходи й у творчого ровесника А. Мороза, 

відомого киргизького письменника Чингіза Айтматова, який створив цілу 

галерею незабутніх художніх образів. Це Хлопчик без імені (повість «Білий 

пароплав»), який засвоїв дідову істину: «Коли люди не пам’ятатимуть батьків, 

то вони зіпсуються» й «тоді ніхто не буде соромитися поганих вчинків» [1, 

с. 238]. Це образ манкурта (повість «Буранний полустанок») [2] – полоненого, 

який вижив у межових випробовуваннях, але втратив родову пам’ять і 

перетворився на істоту, по-собачому віддану своєму хазяїнові за миску страви. 

Манкутство прижилося у світі глобалізаційних змін. Із легенди про ціну 

фізичного виживання воно перетворилося на визначення феномену 



знедуховлення, втрати себе. 

Тема безімення з новою силою залунала в сучасній українській 

літературі, яка осмислює трагічні наслідки духовного Чорнобиля: «Повістинка 

про Потворка» Віктора Терена, «Музей покинутих секретів» Оксани Забужко, 

«Записки українського самашедшого» Ліни Костенко. У цьому ряду й «Притча 

про Мутанта» Анатолія Мороза – застереження втрати себе у вирі економічних 

криз і політичних катаклізмів, де не останню роль відіграє мовне питання як 

код національної та особистої самоідентифікації. Поки Мутант, програміст за 

фахом, який має власну фірму, не задумується над джерелом своєї 

життєстійкості, йому нібито нічого серйозно не загрожує. Та тільки постає 

питання про самоідентифікацію, як герой починає втрачати все: заробіток, 

впевненість, зв’язки, кохану. Настійливо сугерується сентенція: не можна в 

Україні жити водночас чесно і благополучно. Це не нова орбіта осмислення 

А. Морозом морального обличчя часу, а новий виток «інтелектуальної 

експресії» [3, с. 187], який потверджує, що «сьогодні міфопритчеві структури 

допомагають переходити з підніжного корму досить витоптаних нехитрих істин 

до серйозних масштабних проблем людського буття» [3, с. 188]. Несподіваний 

результат принесло експериментування письменника з формою: притчеві 

зустрічі добра і зла відбуваються постійно, причому щоразу зло оприявнює себе 

в новій іпостасі, допоки головний персонаж не усвідомлює, що він і сам став 

носієм зла своєю амбівалентною позицією. Тож «Притча про Мутанта» – 

своєрідний роман-перевертень із символічною образністю важкого 

внутрішньопсихологічного вибору сучасника-інтелектуала, котрий, як і всі 

обдаровані люди, надзвичайно чутливий до суспільних змін. Такі стають не 

просто сейсмографами зрушень – їхні долі першими відчувають на собі 

руйнівні поштовхи. Письменник створив психологічно складний образ 

особистості з величезним потенціалом. Герой одночасно виступає об’єктом 

авторської уваги й суддею над собою. Звідси насиченість твору рефлексіями. 

Маятник душі Мутанта коливається між двома полюсами – самоідентифікацією 

та самозреченням. У своєму віртуальному світі Мутант почувається креативним 

і самодостатнім. Якби не відчуття розхитаної структури психологічного часу, 

ослаблення взаємодії з минулим, бо зі скупих ретроспекцій з’ясовується, що не 

зберіг він теплих родинних почуттів, не вибачив свого вимушеного сирітства, 

не знайшов гармонії з дружиною. Перед Мутантом постає необхідність вибору 

нового себе, здатного на чин і, як бажаний наслідок, щасливого від повноти 

самореалізації. Автор показує пробудження серця героя, яке стає опонентом 

розуму. Спонукою до змін і, відповідно, внутрішнього випробування стає Уна: 

Кохана. Мати. Батьківщина. Ця триєдність образу вбирає в себе чуттєвість як 

головну ментальну ознаку українців (за О. Кульчицьким) та суттєві для 

самоідентифікації пам’ять роду і детермінованість історичного шляху духом 

народу. Для Мутанта з його раціональним підходом до життя віддати себе 

емоційній стихії – це крок, що межує з божевіллям. На жаль, до конфліктів із 

собою, без яких самопізнання й саморозвиток неможливі, Мутант 

мобілізуватися не зміг. Він продовжує жити за інерцією, вбачаючи в об’єкті 

своєї любові носія всіх цінностей і перетворюючи любов на очікування 



«зовнішнього дива». Побачити себе Іваном – і здригнутися: звідки кохана 

дізналась його ім’я? І зрадіти, бо вона розгледіла в ньому те, чого сам у собі не 

помічав. Навіювання, недомовленість – найтонший інструмент, на який 

відгукується душа.  

Одна з тем притчі – доля слова, цілющу роль якого в житті народу 

афористично сформулював Т. Шевченко: «…Возвеличу / Малих отих рабів 

німих! / Я на сторожі коло їх / Поставлю слово…» [13, с. 537]. «Малі раби» на 

порозі третього тисячоліття перетворилися на мутантів і поклоняються одному 

ідолові – грошам. Саме слово тепер потребує піклування і вартових. У духовно 

скаліченого покоління слова стають яничарами, ґвалтують слух питомих 

українців. Уна бунтує, але її бунт тихий: дівчина не користується послугами 

метрополітену, бо там лунає фонетичний покруч «дітьми». Мутація імені, 

слова, душі – ланцюгова реакція розщеплення, здрібнення, аж до 

самознищення. Архетип України визначає аксіологічну домінанту твору. В 

пошуку самототожності з нею виявляється крах раціоналістичного підходу і 

брак програми національного кордоцентризму героїв роману. Філософсько-

етичний і націотворчий аспекти теми самоідентифікації, як і мотив власної 

відповідальності, множать на сучасному етапі українського розвитку 

«максималістські питання й імперативи» [11, с. 15]. 
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Л. Ф. Циганенко 

 

АМВРОСІЙ ЖДАХА:  

ЗАБУТИЙ ГРАФІК ТВОРІВ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

В ювілейний рік ми згадуємо не лише Т. Шевченка, а й багатьох із тих, 

хто своїм життям і творчістю продовжував та популяризував ідеї Великого 

Кобзаря, наповнюючи їх своїм, неповторним світосприйняттям. Одним з тих, 

хто намагався передати шевченківське слово в малюнках і картинах, був наш 

талановитий, однак незаслужено забутий краянин, відомий художник, графік, 

ілюстратор, майстер мініатюри європейського рівня Амвросій Андрійович 

Ждаха (прізвище при народженні Смаглій), який народився 20 грудня 1855 

року в Ізмаїлі.  

Амвросій з дитячих років виявляв захоплення мистецтвом. Поразка 

Російської імперії в Кримській (Східній) війні та перехід частини 

бессарабських земель (разом з Ізмаїлом) під юрисдикцію Молдавії змусили 

родину Амвросія переїхати спочатку до Очакова, а згодом до Одеси, де 

талановитий юнак почав відвідувати класи малювання при місцевому 

Товаристві сприяння мистецтву [1]. По закінченню Одеського повітового 

училища А. Ждаха вступив до Єлисаветградського кавалерійського училища. 

Однак замість занять з військової підготовки юнак віддавав перевагу участі в 

культурно-мистецькому житті міста: відвідував аматорський драматичний 

гурток, грав на сцені місцевого театру. Любов до прекрасного переважила над 

кар’єрою військового. Ждаха залишає навчання в училищі з метою вступити до 

художньої академії. Однак родина Амвросія Андрійовича не вирізнялась 

особливим достатком, відтак він вступає на цивільну службу креслярем до 

Одеського земського банку, в якому пропрацював понад 30 років. 

О цій порі Амвросій ретельно готується вступати до Петербурзької 

Академії мистецтв: складає екстерном іспити за гімназичний курс, відвідує 

уроки в Одеській школі малювання. Проте, на жаль, мрія А. Ждахи про вступ 

до Академії так і залишилася не здійсненою. Служба, велика сім’я, смерть 

дружини, нова родина, щоденні пошуки додаткових зарібків, постійна скрута – 

таким було його повсякденне життя. Все, що залишалося майстру – це 

малювати у вільний від роботи час, відгранювати свою майстерність та 

естетичний смак. З 1890 р. Амвросій Андрійович починає експонувати свої 

малюнки на виставках «Товариства південноросійських художників» [5, с. 18]. 

Набагато пізніше, в зрілому віці – майстрові на ту пору було вже за 60 

років – А. Ждаха зміг повністю присвятити себе мистецтву. Він, зокрема, 

викладав малювання та креслення в торгово-промисловій школі, спеціальний 

курс народного декоративно-прикладного мистецтва в Одеському художньому 

інституті.  

Амвросій Андрійович був відомим колекціонером. Він збирав старовинні 

монети, зброю, вироби народного декоративного мистецтва [10, с. 68]. Був 

дійсним членом Одеського товариства історії та старожитностей (якому в 



1908 р. передав частину своєї колекції), членом Товариства художників імені 

К. Костанді (1924-1927). 

Незважаючи на всі перипетії долі, цей скромний службовець Одеського 

банку увійшов до історії світової та української культури як творець 

приголомшливої популяризаторської серії листівок і малюнків, які пропагували 

українську народну пісню, одяг, культуру.  

У своїй творчості А. Ждаха, як і великий Кобзар, звертався до народних 

мотивів, до душі українського народу. Навіть побіжний перелік творчих циклів 

і колекцій художника дає достатньо підстав для його порівняння з Шевченком у 

мистецтві. Спадщина А. Ждахи в цій царині вельми багатогранна й 

різножанрова: ескізи українських історичних костюмів і народного одягу (1883-

1885); малюнки тематичного циклу фольклорних українських великодніх 

писанок (1894-1897), вишиванок і рушників Київської губернії (1891), жіночих 

сорочок Подільської губернії (1894-1896), старовинної кераміки та різьби по 

дереву (1898) тощо. 

Найбільшим захопленням у житті А. Ждахи була книжкова графіка. Саме 

він був першим із графіків, хто намагався усебічно проілюструвати «Кобзар» 

Т. Шевченка, зробивши 31 малюнок до 18 поем та віршів. На жаль, його 

діяльність як ілюстратора «Кобзаря» на сьогодні досліджена недостатньо. 

Відомо, що серед підготовчих малюнків А. Ждахи був проект обкладинки, 

титульний аркуш до «Кобзаря», титульні сторінки до таких творів: «Сотник», 

«Неофіти», «Гайдамаки» (1896); «Думи мої, думи», «Перебедня», «Іван 

Підкова», «Утоплена», «Гамалія», «Чигирин», «Іван Гус», «Наймичка» (1900); 

«Чернець» (1901) тощо. Проставлені на малюнках дати дозволяють встановити, 

що основна робота по ілюстрації «Кобзаря» А. Ждахою відбувалась в період 

між 1896 та 1901 роками [2, с. 21]. 

Особливий інтерес викликає проект титульного аркуша. В центрі 

титульного листа у формі медальйона портрет великого Кобзаря; по колу 

медальйонний напис: «Т. Г. Шевченко 1814-1861». Внизу зліва – кобза та 

палітра; праворуч – сумна сільська жінка з дитиною як уособлення України. 

Зверху та знизу титульний аркуш має орнаментальне оформлення. 

Відомо, що до А. Ждахи українськими художниками вже було створено 

ілюстрації до окремих текстів Т. Шевченка. Це малюнки К. Трутовського, 

П. Мартиновича, І. Їжакевича, М. Зиновьєва та ін. Ілюстрації були оприлюднені 

в різних періодичних виданнях, але, на жаль, для загалу так і не стали 

відомими. Задумка Амвросія Андрійовича полягала в тому, щоб 

проілюструвати всю збірку поетичних творів геніального поета, дати широкому 

колу українських читачів доступну ілюстровану книгу, якої тоді ще не існувало. 

Ілюстрації до віршів і поем Т. Шевченка А. Ждаха створював відповідно до 

заздалегідь розробленого плану. Цей план свідчить про те, що художник чудово 

знав мистецтво книги та вимоги до її художнього оформлення [9, с. 4]. 

Для заставок А. Ждаха використовував мотиви народної творчості. Про 

це також сказано у вищезазначеному плані. Зокрема, він мав намір використати 

орнамент із таких атрибутів народної творчості, як писанки, народне шитво, 

плахти, народна різьба, орнамент кераміки. Окрім цього, для друкування 



«Кобзаря» художник повинен був розробити спеціальний шрифт на основі 

українських стародруків. Його зразки також уміщені в альбомі.  

Передбачалося видати книгу й окремий альбом з малюнками А. Ждахи до 

неї. На жаль, цього не сталося, проте окремі, сьогодні вже реліктові, його 

ілюстрації до «Кобзаря» можна побачити й у державних, і в приватних 

колекціях.  

Ілюстрації до «Кобзаря» були не єдиним способом звернення А. Ждахи 

до творчості Т. Шевченка. Він був автором малюнків для ювілейної збірки 

Шевченкового доробку, виданої в 1914 р. До ілюстрування творів поета 

А. Ждаха повертається вже в роки радянської влади. З його робіт початку 20–х 

років ХХ ст. найвідоміший ескіз титульного аркуша «Кобзаря», виконаний на 

замовлення Одеського споживчого товариства (10 квітня 1920 р.). Ілюстрації до 

«Кобзаря» експонувалися на двотижневій виставці пам’яті Т. Шевченка, яка 

відбулася в березні 1921 р. в українській державній бібліотеці імені 

Т. Шевченка в Одесі.  

Аналіз ілюстрацій А. Ждахи до творів Т. Шевченка переконує, що в 

історії української книжкової графіки він один із перших почав фахово 

працювати над підвищенням художньої культури української книги, прагнув 

надати їй самобутнього, національного характеру. Від успадкування старих 

академічних форм в ілюстраціях він звернувся до реалізму, відображення 

історичних подій, народного побуту, народних типажів. 

Окрім цього, А. Ждаха зробив неперевершені ілюстрації до творів 

багатьох інших письменників. Так, в Одесі було здійснено друге видання 

«Чорної ради» П. Куліша (1901) в художньому оформленні А. Ждахи. Він 

ілюстрував «Рассказ Антона Головатого» М. Комара (1901), «Хорошо делай, 

хорошо будет» Г. Квітки-Основ’яненка (1906), «Чайковського» Є. Гребінки, 

«Іліаду» та «Одісею» Гомера (1898) тощо. Сучасники високо оцінили творчість 

Амвросія Андрійовича: на конкурсі журналу «Мистецтво та художня 

промисловість» його ескізи в 1899 р. отримали кілька перших премій. 

Цікавила митця не лише книжкова графіка. Разом із колегами він брав 

участь в ілюстрації солідних наукових видань етнографічного характеру, 

зокрема таких, як збірка «Українське весілля» (1911), серія альбомів під 

загальною назвою «Українське народне мистецтво» (1912-1913). Названі праці 

й досі залишаються унікальними, оскільки твори талановитого художника 

вирізняються глибоким знанням народного побуту і звичаїв.  

Завдяки оригінальним ілюстраціям Амвросія Андрійовича ми можемо 

відтворити тексти й музику старовинних українських народних пісень. Його 

листівки – це граційно виконані в кольорі художні мініатюри з народного 

життя, справжня жанрова графіка, з текстами та нотами пісень. Перша серія 

цих листівок з’явилася в Києві на Різдвяні свята 1911 року. Вона вміщувала такі 

перлини українських пісень, як «Засвистали козаченьки», «Гей, не дивуйтесь, 

добрі люди», «Ой, не світи, місяченьку», «За Сибіром сонце сходить» [4, с. 31]. 

Є серед них буквально унікальні листівки, наприклад, пісня на слова гетьмана 

Івана Мазепи: «Ой, біда-біда мні чайці-небозі, що ви в мене, чаєнята, при битій 

дорозі...» [11, с. 197]. Згодом в Одесі було надруковано чергову серію листівок. 



За словами відомого колекціонера та краєзнавця, заслуженого працівника 

культури України, члена Одеського обласного відділення Українського фонду 

культури Тараса Максим’юка ці листівки вирізняються справжньою 

поліграфічною культурою та майстерністю митця. «Це не лубок, який 

розповсюджувався в Росії, а висока графіка, пронизана істинно народним 

духом», – стверджує Т. Максим’юк [7]. 

Перед Першою світовою війною А. Ждаха підготував ще один набір 

листівок-пісень. Вони були надруковані за кордоном, у Лейпцигу. На 

зворотному боці листівки значився напис: «Жертвуйте на пам’ятник 

Шевченкові в Києві!». Листівки розпродали дуже швидко; їх вартість удвічі 

перевищувала собівартість і становила 20 копійок [3, с. 16]. Однак, як відомо, 

планам побудувати монумент Тарасові Шевченку з нагоди 100-річчя його 

народження завадила Перша світова війна. Цікаво, що А. Ждаха особисто брав 

участь у першому конкурсі щодо створення проекту пам’ятника Т. Шевченкові 

в Києві. Він подав три графічні проекти за різними назвами, проте рішенням 

комісії їх було відхилено через те, що малюнки без скульптурних моделей не 

давали можливості зробити об’єктивні висновки щодо пластичних якостей 

надісланих проектів. На жаль, ці проекти, ймовірно, втрачені назавжди. 

Відомо, що художник підготував і четверту серію листівок, яку складали 

ілюстрації до пісень жартівливого характеру. Однак ці шедеври так і не 

побачили світу, осівши в приватному архіві художника. 

До слова, набір факсимільного видання листівок з ілюстраціями 

А. Ждахи зберігається нині в Ізмаїльському музеї імені О. Суворова. Тому всі 

охочі можуть безпосередньо ознайомитись та відкрити для себе творчість 

нашого земляка.  

Насамкінець подаємо кілька цікавих фактів з життя Амвросія 

Андрійовича Ждахи. Його ілюстрації використовували для своїх праць такі 

відомі історики: М. Аркас, М. Грушевський, Д. Дорошенко [6]. Упродовж 

кількох років А. Ждаха працював над створенням ілюстрованого Євангелія. В 

1917-1921 рр. він брав участь у художньому конкурсі по створенню проектів 

(ескізів) українських національних паперових грошей, виконував малюнки 

«розмінних марок міста Одеси» [8, с. 44]. Окрім цього, А. Ждаха зібрав і 

записав 2 томи творів української усної народної творчості. 

Помер Амвросій Андрійович Ждаха 8 вересня 1927 р. в Одесі у віці 71 

року. Похований на ІІ-му Християнському цвинтарі. Його життя було зовні 

одноманітним і драматично безбарвним, але творчість митця стала золотою 

сторінкою нашого мистецтва. Неабиякий талант і дивовижна працьовитість 

долали усі життєві негаразди й сірі будні.  

Життя А. Ждахи – подвиг художника, подвиг в ім’я мистецтва, подвиг в 

ім’я народу. Заслуга художника полягає в тому, що він за допомогою 

образотворчого мистецтва намагався передати задум творів Т. Шевченка, 

розкрити характери його літературних образів. Враховуючи те, що більшість 

українських селян були неписьменними, А. Ждаха вважав, що, навіть просто 

переглянувши малюнки, селянин зрозуміє, про що йдеться в поезії Кобзаря. 

Саме тому він дуже багато працював над тим, щоб його ілюстрації були 



сприйнятні навіть без прочитання тексту, найбільш точно передавали основну 

думку.  

Обставини склалися так, що ілюстрації А. Ждахи до «Кобзаря» 

Т. Шевченка залишилися невідомими для багатьох наших сучасників. Усе ж, 

незважаючи на це, вони й подосі вважаються найкращими зразками 

ілюстрування творів поета, вирізняються продуманістю й простотою, 

народністю і реалізмом. Високу професійну майстерність митець поєднав із 

глибоким знанням епохи й народного побуту, а правдиве трактування образів 

Шевченкових творів роблять їх зрозумілими широкому колу читачів. 

Ознайомитись зі зразками малюнків і листівок Амвросія Ждахи можна за 

такими інтернет-адресами: http://vk.com/album-62802951_208599945; 

http://www.regionalmuseum.kr.ua/tutk/tutk03_r.html. 
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І. Б. Циганок 

 

КОНЦЕПТ ВОЛЯ У ПОЕЗІЇ Т. ШЕВЧЕНКА 

 

Яскравими репрезентантами ідіостилю митця є часто вживані ключові 

слова-концепти, тобто ті «елементи мови, які втілюються в окремих лексемах, 

словосполученнях, фразеологічних одиницях, пареміях, прецедентних текстах» [9, 

с. 285]. На думку Ю. Степанова, концепт – основний осередок у ментальному світі 

людини [8]. Концепти – «одиниці етнокультурної інформації, що відображають 

світ національного світосприйняття предметів і понять, позначених мовою» [5, 



с. 23]. До сьогодні відомі літературознавчі дослідження мотиву воля в поезіях 

Т. Шевченка, здійснені І. Дзюбою [2], та лінгвостилістичні розвідки в аспекті 

сприйняттєво-пізнавальному, динамічному, що передбачає декодування поетичної 

структури з урахуванням внутрішньо текстового і позатекстового досвіду 

реципієнта, запропоновані А. Мойсієнком [7]; а також зіставний опис цього 

концепту в мовотворчості Т. Шевченка та П. Куліша, представлений І. Циганок 

[10]. 

Мета нашої наукової розвідки – подати опис ідіоетичного концепту воля в 

поетичному мовленні Т. Шевченка, котрий відіграв важливу роль у становленні 

української літературної мови. І. Матвіяс з цього приводу зазначає, що збагачення 

нової української літературної мови особливостями середньонаддніпрянських 

говорів південно-східного наріччя відбулося через творчість І. Котляревського, 

Є. Гребінки, П. Гулака-Артемовського, Т. Шевченка; рисами слобожанського 

говору цього ж наріччя завдяки творчості Г. Квітки-Основ’яненка, М. Петренка, а 

П. Куліш поповнив східноукраїнський варіант літературної мови елементами 

східнополіського говору північного наріччя і відобразив найвиразніше 

особливості місцевих говірок серед письменників, які походили зі східного 

Полісся (В. Забіла, С. Васильченко) [6]. 

Нині прізвище Шевченка можна тлумачити як концепт-антропосимвол в 

українській етнокультурі, співвідносне з концептом «митець», який відповідно 

виявляє себе в концептосфері «література»[10]. 

У мовотворчості поета лексема воля є однією з домінантних. Ще 

В. Ващенко, досліджуючи у 60-х pp. XX ст. мову Т. Шевченка, виявив, що «слово 

воля пронизує усе його поетичне надбання і вживається усього 160 разів та 35 

разів у листах поета» [1, с. 25]. 

У словнику-довіднику «Знаки української етнокультури» В. Жайворонок 

подає таке визначення цього концепту: «Воля (пестливе, народнопоетичне – 

воленька) – свобода, незалежність на противагу неволі, рабству; також в 

особистому плані здатність здійснювати, переходити від думки до дії» [3, с. 113]. 

Поставши на ґрунті народної словесності, а потім утвердившись у перших 

творців нової української літератури, концепт воля здатний залежно від контексту 

виразити найширший спектр почуттів, відтінків і варіантів змісту [7]. Він став 

визначальним для ідіостилю Т. Шевченка. Тож найбільше зацікавлення викликає 

саме індивідуально-авторська семантика лейтмотиву воля, яка сприяє розумінню 

читачами світогляду та світосприйняття митців слова, їх дару передбачити 

актуалізацію нового в національній духовності. 

У мовотворчості поета концепт воля асоціативно пов’язаний з іншими, як-

от: доля, правда, щастя, слава. Саме воля – це той стимул, під впливом котрого 

формується система цінностей поета. З огляду на біографію Т. Шевченка, воля 

завжди була особливо омріяною. До того ж, як зазначено в науковій літературі, 

прагнення до волі притаманне усім слов’янам: «вони готові жити найубогіше, аби 

тільки мати дорогу їм волю»; над усе слов’яни любили особисту волю [...] 

стародавня воля – духовна прикмета українського народу. [3, с. 113]. 

Воля ототожнюється Т. Шевченком з долею або є її причиною, без волі 

немає людині щастя. Поет дотримується такої ідеї, і свідченням цього є частотні 



контексти його поезій, наприклад: «Єсть на світі доля, А хто її знає? Єсть на 

світі воля? А хто її має?» [11, с. 35]; «Тоді я веселий, Тоді я багатий, Як буде 

серденько, По волі гуляти» [11, с. 36]; «Брешеш, людоморе! За святую правду-

волю Розбойник не стане» [11, с. 338]. 

При зіставленні попередніх і остаточного варіантів Шевченкових поезій 

виявлено, що поет цілеспрямовано працював над уточненням контекстуальної 

репрезентації лейтмотиву воля.  

Порівняймо 55–56 рядки з «Тарасової ночі». 

Варіант з видання «Поезій» Т. Шевченка:  

55 Де поділась доля, воля,                                      

56 Бунчуки, гетьмани? [11, с. 440]. 

 

Остаточний варіант заборонених у Росії» «Поезій» (Женева, 1890):  

55 Де поділась доля-воля, 

56 Бунчуки, гетьмани [11, с. 64]. 

 З цих контекстів видно, що автор зробив заміну контекстуальної синонімії, 

котра досягається завдяки перелічувальній інтонації, на прикладку. Таким чином, 

він, мабуть, акцентував увагу читачів на цілісному сприйнятті концептів доля-

воля. 

 Уточнення слововжитку досліджуваного лейтмотиву здійснено поетом і в 

11–13 рядках поезії «У казематі». Наприклад. 

 Текст автографа з «Малої книжки»: 

11 …рознесемо                                                 

12 Свою тяжку, свою недолю                         

13 Повіруєм ще трохи волі [11, с. 375]. 

 Остаточний варіант № 71 с. 25–26: 

11…рознесемо 

12 В степи, в ліси свою недолю 

13 Повіруєм ще трохи в волю [11, с. 551]. 

 Як бачимо, поет в остаточному варіанті замінив словоформу родового 

відмінка на знахідний, надав контекстемі воля іншої семантики – символічної на 

позначення божественної сили, здатної перетворити недолю на щасливу долю. 

 А зіставляючи 22–24 рядки з «Розритої могили» фіксуємо цілеспрямовану 

заміну номена доля контекстемою воля. Порівняймо: 

Варіант з рукопису середини чи остаточний варіант кінця XIX ст., поданий у 

примітках до празького видання «Кобзаря» 1876 р., т. II, с. 53–54: 

22 Про свою неволю                                         22 Про свою недолю 

23 Що, співаючи, ридала,                                 23 Що, співаючи ридала, 

24 Проклинала долю                                         24 Виглядала волю 

[11, с. 169].                                                         [11, с. 469]. 

 Ці приклади свідчать, що Т. Шевченко у 22 рядку остаточного варіанта 

замінив лексеми неволя та недоля, щоб у 24 рядку мінорне проклинала долю можна 

було трансформувати у життєствердне виглядала волю. 

Ідея боротьби за волю у мовотворчості Т. Шевченка проймає насамперед 

«Кавказ», а в посланні «І мертвим, і живим», і в «Заповіті» сягає патетики 



національного гасла [2]. Наприклад: Борітеся – поборете Вам бог помагає! За вас 

правда, за вас слава І воля святая [11, с. 326]. 

У поезії «Буває, іноді згадаю» нижчеподаний контекст сприймається з 

семантикою повчання, перестороги завдяки анафоричному повтору займенників 

усі ми та нанизуванню у формі поліптотону іменника воля: 

Усі ми однако на волі жили, 

Усі ми однако за волю лягли, 

Усі ми і встанем, та бог його знає, 

Коли-то те буде. Дивися ж дитино! 

Та добре дивися – а я розкажу 

За що Україна наша стала гинуть... [12, с. 233]. 

Літературознавець І. Дзюба, розмірковуючи над текстами Т. Шевченка, 

підкреслює, що оминати Шевченків мотив боротьби за волю означає оминати 

центральну ідею «Заповіту», «Кавказу», «Гайдамаків», у яких тема боротьби за 

волю є провідною, бо «де нема святої волі, Не буде добра ніколи, Нащо ж себе 

таки дурить» [2, с. 81]. Дослідник зазначає, що наведені міркування 

спростовують думку щодо однозначної еволюції Т. Шевченка від бунтарства до 

поступовства. Поет у всьому був багатовимірний [...] А віра Шевченка в 

незнищенність і святість волі дає масштаб його розумінню української долі [2]. 

Т. Шевченко розширив конотативні межі концепту воля від позитивних до 

негативних. Це помітно з розгалуженого спектру тропеїчних і нетропеїчних 

структур, де воля, з одного боку, козацька, доля-воля, божа воля, наша воля, 

світоч правди й волі, твоя свята воля (воленька), вольная воля, не вмирає воля, а 

історія, поема вольного народа, у нас воля виростала, святая правда-воля, 

воленька гарно-молода, прехорошая; добра воля, воля розуму, а з іншого – нема 

місця волі; осміяли твою славу і силу і волю; ледача воля одурила маленьку душу; 

хиренна воля. 

Очевидно, що видатний український поет волю пов’язував з долею і 

навпаки – недолю з неволею.  

Як точно помітив А. Мойсієнко, у Т. Шевченка «опозиція воля/неволя 

виражена двояко: лексичними ланцюгами воля-правда-добро-слава, неволя-

неправда-тьма-недоля-самота» [7, с. 184]. Розглядаючи волю як світ у віршах, 

мовознавець підкреслює, що поет жодного разу не вживає епітета «вольний» до 

Україна, хоча в нього – вольний світ, вольна земля, вольний степ, вольне поле, 

вольне село [7]; вольная воля, вольная дума, вольні козаки, вольна сем’я. 

У мовотворчості митця віршового слова концепт «воля» нерозривно 

пов’язаний з епітетом «козацька», до того ж визначається багатозначністю. Для 

Шевченка-романтика козацька воля – це природа, що не знає обмежень [2], про 

що свідчать контексти типу «... а Україна! А степи широкі! Там повіє 

буйнесенький, Як брат заговорить; Там в широкім полі воля; Там синєє море» [11, 

с. 68]; «Сини мої, гайдамаки! Світ широкий, воля» [11, с. 76]. 

Поетові гайдамаки – народні месники, котрі боронили волю, в результаті 

чого текли ріки крові: «Гайдамаки Гуляють, карають; Де пройдуть – земля 

горить, кров’ю підпливає» [11, с. 137]; та не втримали її: «Спочинь, батьку, на 

чужому полі, Бо на своїм нема місця, нема місця волі. Спи, козаче, душа щира! 



Хто-небудь згадає» [11, с. 146]; «Ой чого ти почорніло, Зеленее поле? – Почорніло 

од крові За вольную волю... Мене славні запорожці Своїм трупом вкрили» [12, 

с. 135]. Однак сам поет у передмові до однойменної поеми писав: «Весело 

послухать [...] як боролися ляхи з козаками; [...] а все-таки «слава богу, що 

минуло», – а надто як згадаєш, що ми однієї матері діти, що всі ми слов’яни. 

Серце болить, а розказувать треба: нехай бачать сини і внуки, що батьки їх 

помилялись, нехай братаються знову з своїми ворогами. Нехай не розмежованою 

останеться навіки од моря і до моря – слов’янська земля» [11, с. 150]. 

На думку І. Дзюби, сукупність настроїв та ідей нової в Шевченковій 

творчості пори вказує на те, що йдеться не про шукання волі у чистому полі [...] 

не в гайдамаччині – тобто не про минулу волю, а про історичну перспективу: про 

виборювання волі для народу, про створення справедливого суспільства, про одне 

місце України в слов’янському світі. На думку вченого, така зміна настанови – 

результат не лише ідейно-світоглядної еволюції самого Шевченка, а й 

формування українського патріотичного середовища, оприявненого, зокрема, в 

Кирило-Мефодіївському товаристві… [8, с. 81]. 

Т. Шевченко віддавав перевагу контекстемі воля. Поняття свобода вжито у 

поетичних текстах, написаних російською мовою, зокрема в «Тризне», з 

семемами: «воля»: «Твои горы, твое море; Все красы природы не искупят его 

горя, не дадут свободы» [11, с. 216]; «політична свобода»: «Свободу людям – в 

братстве их ты проявил великим словом» [11, с. 210] та вільної думки: «...Не 

отходя благословил свободу мысли, дух любови» [11, с. 210]. 

Отже, концепт «воля» у поетичному мовленні Т. Шевченка визначається 

багатством значень і конотацій завдяки світоглядним пріоритетам поета та 

наскрізній образності віршованих текстових структур.  

У мовотворчості митця простежується тропеїчне і нетропеїчне вживання 

лейтмотиву воля переважно з семами 'незалежність', часто у протиставленні, а 

інколи й синонімічно до «неволя»; 'відсутність обмежень'; 'рішення'; 'не в полоні'; 

'бажання, наказ'; 'влада', що інколи ототожнюється зі сваволею і т. ін. 

Як синонім до концептуального поняття воля Т. Шевченком використано 

його еквівалент свобода у значеннях 'незалежність', 'незаангажованість думки, 

науки'. 

Аспект подальших досліджень убачаємо, зокрема, у цілісному вивченні 

віршового мовлення Т. Шевченка через ключові концепти, описавши таким чином 

концептосферу його ідіостилю. 

 

Список використаних джерел 

 
1. Ващенко В. С. Мова Т. Шевченка. – X.: Вид-во ХДУ, 1963 – 231с.  

2. Дзюба І. М. Воля // Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка. – К.: Наукова думка, 2008. 

– С. 76–86. 

3. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: словник-довідник. – К.: Довіра, 

2006. – 702 с. 

4. Іващенко В. Л. Концептуальна репрезентація фрагментів знання в науково-мистецькій 

картині світу. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2006. – 328 с. 

5. Манакин В. М. Сопоставительная лексикология. – К.: Знання, 2004. – 327 с. 



6. Матвіяс І. Г. Діалектна основа мови в творах Пантелеймона Куліша // Мовознавство. – 

2008. – № 1. – С. 95-99. 

7. Мойсієнко А. К. Слово в аперцепційній системі поетичного тексту. Декодування 

Шевченкового вірша. – К.: Вид-во «Сталь», 2006. – 304 с. 

8. Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. – М.: 

Школа «Языки русской культуры», 1997. – 824 с. 

9. Українська мова. Енциклопедія / [ред. кол. В. М. Русанівський, О. О. Тараненко, 

М. П. Зяблюк та ін.]. – К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2007. 

– 824 с. 

10. Циганок І. Б. Концепт воля у поезії Т. Шевченка і П. Куліша // Література та культура 

Полісся. – Ніжин, 2010. – Вип. 59. – С. 37-44. 

11. Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів: У 12-ти т. – К.: Наукова думка, 1989. – Т. 1. – 

525 с. 

12. Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів: У 12-ти т. – К.: Наукова думка, 1990. – Т. 2. – 

589 с. 

 

Т. С. Шевчук 

 

ШЕВЧЕНКО І ЛЕРМОНТОВ 

 

Багатий на ювілейні дати 2014 рік асоціюється у першу чергу з іменами 

двох видатних представників української та російської літератур – Тараса 

Шевченка (1814-1861) і Михайла Лермонтова (1814-1841). Відтак цей рік 

оголошено в Україні роком Шевченка, а в Росії – роком Лермонтова. Наявність 

цих знаменних ювілеїв зумовила звернення до наукової проблеми «Шевченко і 

Лермонтов», яка востаннє висвітлювалася лише в радянському 

літературознавстві. Її актуальність сьогодні підтверджується неабияким 

інтересом сучасних дослідників, що ініціювали низку круглих столів і 

культурних заходів, присвячених двом ювілярам: «М. Ю. Лермонтов в жизни и 

творчестве Тараса Шевченко и Ивана Франко» (Москва, 2013) [3]; «Україна – 

Росія. Два генії» (Київ, 2014) [4]; «Шевченко і Лермонтов: два генії однієї 

епохи» (Москва, 2014) [5]. 

Незважаючи на очевидне зацікавлення Тараса Шевченка творчістю 

російського поета, нам не вдалося знайти у студіях радянських учених 

(О. Білецького, І. Заславського, Є. Кирилюка, Н. Крутікової, Ф. Прийми та ін.) 

розгорнутого висвітлення означеного питання, яке зазвичай досі 

представлялося на рівні констатації кількох енциклопедичних фактів. У 

пострадянські часи увагу українських дослідників було переорієнтовано на 

багато інших важливих питань: відкриття величезного пласту забороненої 

донедавна української літератури, освоєння досвіду світового 

літературознавства, зокрема нових методологій тощо. Тим часом навіть 

побіжний погляд на проблему «Шевченко і Лермонтов» свідчить про відчутний 

вплив геніального російського поета на українського Кобзаря. Відтак спроба 

поглибленого висвітлення цього питання дозволить повніше розкрити його 

естетичні горизонти. 

І в Шевченківській [9], і в Лермонтівській [2] академічних енциклопедіях 

ця наукова проблема подається як базова інформація, що зводиться до 



констатації кількох фактів: 

1. У 1847 році засланець Тарас Шевченко звернувся з проханням надіслати 

йому видання творів Лермонтова та незабаром отримав його від свого друга, 

чиновника Оренбурзької прикордонної комісії Михайла Лазаревського (1818-

1867); 

2. У Новопетровському укріпленні він робить малюнок за мотивами вірша 

М. Лермонтова «Вмираючий гладіатор»; 

3. Т. Шевченко присвячує російському поетові вірш «Мені здається, я не 

знаю».  

4. Відштовхуючись від названих вище загальновідомих фактів інтересу 

Тараса Шевченка до творчості М. Лермонтова, зупинимося на кількох 

примітних, на наш погляд, деталях. Так, у щоденнику 1857 року, написаному в 

останні дні перебування поета в Новопетровському укріпленні, в нотатках від 

20 червня на Ільїн день за старим стилем ним зафіксовано спогад про 

відвіданий у 1845 році Ільїнський ярмарок в українському містечку Ромни. 

Виразним спомином того дня, що сплив у його пам’яті через дванадцять років 

після описуваної події, став виступ московських циган, які на завершення свого 

«дико-грязного концерту» заспівали перед «сп’янілою юрбою» лермонтівські 

рядки: 

Не пылит дорога, 

Не дрожат листы, 

Подожди немного, 

Отдохнешь и ты… 

«Думал ли великий германский поэт, – пише Т. Шевченко, – а за ним и 

наш великий Лермонтов, что их глубоко поэтические стихи будут 

отвратительно дико петы пьяными цыганками перед собором пьянейших 

ремонтеров? Им и во сне не снилась эта грязная пародия» [7, с. 63-64]. 

Про трепетне, майже сакральне ставлення Т. Шевченка до поезії 

М. Лермонтова свідчить і спогад, записаний у його щоденнику тижнем пізніше. 

Так, у недільний день, 28 липня 1857 року він планував з одним із засланих 

поляків, з яким товаришував, провести час «десь подалі від противного 

укріплення». «Насчет провианта, – зауважує він, – положено было, чтобы он 

взял кусок сырой баранины, фунтов 5-ть для кебаба, хлеба соразмерную долю и 

бутылку водки. А я – чайник, чаю, сахару, стакан и 5-ть огурцов. Все улажено 

как нельзя лучше, и дешево, и забористо» [7, с. 70]. Пікнік не відбувся через 

вину Фелікса Фіалковського, і Шевченко, який до середини дня вже сам 

придбав заплановану кількість м’яса, «велел (курсив мій. – Т. Ш.) отдать 

баранину в комендантскую кухню и просить повара зажарить ее к вечеру, а сам 

пошел на ближнюю пристань навестить заключенного друга Мостовского» [7, 

с. 71]. 

Як зізнається у щоденнику Тарас Шевченко, на зворотному шляху до 

фортеці його охопив ліричний настрій. Він сів на кам’яний пагорб 

помилуватися дикою красою нічного степу і пригадав лермонтівські рядки: 

«Ночь, – пише він, – лунная, тихая, волшебная ночь. Как прекрасно верно 

гармонировала эта очаровательная пустынная картина с очаровательными 



стихами Лермонтова, которые я невольно прочитал несколько раз как лучшую 

молитву Создателю этой невыразимой гармонии в своем бесконечном 

мироздании. Не доходя укрепления, на каменистом пригорке я сел отдохнуть. И 

глядя на освещенную луной тоже каменистую дорогу, и еще раз прочитал: 

Выхожу один я на дорогу, 

Предо мной кремнистый путь блестит. 

Ночь тиха, пустыня внемлет Богу,  

[И] звезда с звездою говорит» [7, с. 72]. 

Це був не єдиний випадок насолоди лермонтівською музою в години 

усамітнення поета-засланця. Ще одним таким потвердженням може слугувати 

щоденниковий запис від 15 червня 1857 року: «Утро было тихое, прекрасное. 

Иволги и ласточки нарушали изредка только сонную и сладкую тишину утра. С 

некоторого времени, как мне позволено уединяться, я чрезвычайно полюбил 

уединение. Милое уединение! Ничего не может быть в жизни слаще, 

очаровательнее уединения, особенно перед лицом улыбающейся, цветущей 

матери Природы. Под ее сладким волшебным обаянием человек невольно 

погружается сам в себя и видит Бога на земле, как говорит поэт» [7, с. 17]. В 

останній метафорі явно прочитується ремінісценція із лермонтівського тексту 

«И в небесах я вижу Бога» («Когда волнуется желтеющая нива»). Заміна топосу 

небо на топос земля відбулася довільно, під впливом емоційного переживання 

краси земної природи, в гармонії якої простежується божественне, небесне 

начало. 

Відгомони лірики М. Лермонтова вчуваються й у поезії Т. Шевченка. Так, 

у його вірші «Пророк» прочитуються ідейно-емоційні акценти однойменного 

твору російського поета, незважаючи на те, що в основу покладено інший зміст, 

зокрема біблійну історію про засновника Ізраїльсько-Іудейського Царства 

Самуїла (до неї Шевченко повернеться у вірші «Саул»). За її сюжетом на 

звернення народу до пророка з проханням дати їм царя, він миропомазав на 

трон майбутнього тирана. Рядок «Ликует буйный Рим» з вірша Лермонтова 

«Гладіатор», до якого Шевченко зробив художню замальовку, цілком імовірно, 

відгукується в його поемі «Неофіти» [8, с. 254].  

У контексті мови про неабиякий інтерес Т. Шевченка до постаті 

російського поета цікавими видаються хрестоматійні рядки з його листа до 

Михайла Лазаревського: «Та що ж робить, коли нігде взять, пришліть ради 

поезії святої Лермонтова хоч один том, велику, превелику радість пришлете з 

ним вашому удячному і безталанному землякові» [8, с. 39]. Тієї ж зими він 

звернувся до українського поміщика Андрія Лизогуба (1804-1864) з проханням 

пошукати в Одесі видання віршів Лермонтова. Через півроку, в листі від 22 

квітня 1848 року, Шевченко нагадує Лазаревському про свою просьбу щодо 

творів Лермонтова, переконуючи його, що помре у фортеці без книг.  

Довгоочікуваний том віршів Лермонтова Шевченко отримав, імовірно, 

1849 року від брата Лазаревського Василя (1817-1864), який також служив 

чиновником при Оренбузькій комісії. На початку ж 1850 року він присвячує 

російському митцеві вірш «Мені здається, я не знаю». Поезія складається з 

трьох частин: сатиричної медитації за мотивами переселення душ; ліричного 



звернення до Лермонтова; вдячного послання до Лазаревського за надіслане 

видання. У першій частині Тарас Шевченко висловлює переконання в тому, що 

великі грішники переселяються у свиней, що купаються в бруді так, як раніше 

купалися в гріхах. Серед них, переконаний він, у першу чергу ті, що мають 

владу і спричиняють своїми діями пролиття річок сліз та моря крові.  

Перехід до другої частини вірша відкривається питанням «Де ж ти? 

Великомучениче святий? Пророче Божий?», що демонструють підняття 

українським митцем Лермонтова на високий п’єдестал. Він переконаний, що у 

змальованій ним художній картині світу переселення душ передчасно загиблий 

поет залишився серед людей і, як Присносущий, святим ангелом завжди 

перебуває серед них. Ця частина вірша є глибоко ліричною і різко контрастує з 

уїдливими інвективами викривального вступу: 

Ти, любий друже, заговориш 

Тихенько-тихо… про любов 

Про безталанную, про горе; 

Або про Бога, та про море, 

Або про марне литу кров 

З людей великими катами. 

Заплачеш тяжко перед нами, 

І ми заплачемо…[6, с. 221]. 

Поезія Тараса Шевченка дуже емоційна, незважаючи на значну кількість 

викривальних сцен і сатиричних деталей. Тож закономірно, що його ліричну 

душу так глибоко схвилював мотив сліз, який вельми часто зустрічається у 

творах Лермонтова: «И верится, и плачется / И так легко, легко» («Молитва»); 

«И кровь кипит – и слезы из очей» («Сосед»); «И слезы, слезы потекли», «Но 

тут я плакал без стыда» («Мцыри») й ін.  

Присвята закінчується словами переконання в тому, що світла душа поета 

продовжує жити у святих рядках, впливаючи на душі людей. І цей вплив є 

настільки потужний, що, як і великий російський поет у момент ліричного 

одкровення бачить Творця («Пока волнуется желтеющая нива»), так і кожний 

читач «чує» Бога в небесах: 

І ми, читая, оживаєм 

І чуєм Бога в небесах [6, с. 221]. 

У словах подяки до Михайла Лазаревського за ту велику послугу, що він 

надав йому, надіславши томик віршів Лермонтова, Шевченко запевнює, що цим 

благим вчинком друг «відкрив йому двері на волю», «оживив», дав надію і 

вселив віру в Бога: 

Надію в серце привітаю, 

Тихенько-тихо заспіваю 

І Бога Богом назову [6, с. 221]. 

Наукова проблема «Шевченко і Лермонтов» має безпосередній вихід на 

подальше вивчення в межах поглибленого вивчення російської шевченкіани. 

Ще не вичерпані питання усебічних зв’язків українського поета з російською 

культурою, літературою, театральним мистецтвом; впливу російської культури 

на його творчість, світогляд і політичні переконання, а також ставлення 



російських митців до його творчості. Особливий інтерес, на наш погляд, мають 

перспективи вивчення ідейних акцентів у перекладах Шевченка російською 

мовою і дореволюційного, й радянського/пострадянського періоду із 

врахуванням сучасних методологій декодування тоталітарних кліше. 
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С. В. Щетиніна 

 

МЕНТАЛЬНІ ЗАСАДИ МОВНО-ОБРАЗНОЇ МОДЕЛІ  

ПОЕЗІЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

Питання мовотворчості Тараса Шевченка дискутуються науковцями 

упродовж тривалого часу. Сьогодні можна беззастережно стверджувати, що на 

цих теренах здійснено чималий поступ. У кожному випадку вони пов’язані зі 

студіюванням художньої мови поета. Її науково-лінгвістичне вивчення має 

свою історію, відчутні набутки й водночас чітко окреслені перспективи.  

До «художньої» мови традиційно підходять як до «поетичної лексики» на 

рівні слова й відносять до неї стилістично марковані слова [12, с. 222]. Під 

багатством мови письменника зазвичай розуміють лексичний склад і повноту 

використання ним різних пластів та образотворчих потенцій слова. І коли 

йдеться про перетворення елементів загальновживаної мови в художній текст, 

тобто їх актуалізацію, то поетична мова Т. Шевченка надзвичайно багата 

максимальним використанням мовних ресурсів, у тім числі різноманітних 

елементів емоційно-естетичної оцінки зображеного (й вираженого). Вона 

характеризується вельми широкою семантикою слова, його підвищеною 
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сугестивністю, що передбачає, за твердженням О. Веселовського, «ефект 

підказування, збагачення новою інтенсивністю відомих слів та образів» [1, 

с. 58]. 

Відомо, що ще О. Потебня наділяв «слово-образ» якостями важливої 

одиниці стилю письменника. Саме словесно-художній образ у літературному 

творі Т. Шевченка являє собою типодиференційний мовно-естетичний 

компонент. Смислова ємність слів, їх багатоплановість у його поезії 

реалізується насамперед через оригінальні й незужиті метафори, що становлять 

«кровоносну систему» (М. Коцюбинська) авторського тексту. поета. Естетичні 

функції лексичного потенціалу його художньої мови виявляються найповніше у 

зв’язку із семами інших слів, оприявнюючи різноманітні образні асоціації. Саме 

вони визначають динамізм художнього образу, розширення «смислової 

структури», за В. Виноградовим, «невловну, заховану суть» слова [2], що 

зумовлює відкритість для множинних інтерпретацій. Метафора поета є 

будівельним матеріалом суцільної мистецької фікції уявного світу, в якому речі 

сплітаються в нові функціональні комплекси, переважно несподівані й 

оригінальні, що потверджують настанову автора уникати шаблонних чи 

одноманітних синтаксичних схем та образних висловлювань. Спектр проблем 

мовотворчості Т. Шевченка, пов’язаних зі специфікою його асоціативного 

мислення, відтак оригінальність метафоричних структур в індивідуальній 

мовно-образній моделі, порушила свого часу М. Коцюбинська («Етюди про 

поетику Шевченка»). За її переконанням, в поезії «метафоричний світ небувало 

збагачується, все більше зливається із самим поняттям поезії» [5, с. 135]. 

Сьогодні питання мовотворчості Т. Шевченка загалом і його «другої 

поетичної дійсності» зосібна потребують деяких уточнень та доповнень на 

основі нових тенденцій у лінгвістиці, у зв’язку з появою монографічних праць 

про образні форми мовомислення українських письменників (напр., «Динаміка 

метафори в українській поезії ХХ ст.» Л. Кравець, «Поетичне слово Миколи 

Вінграновського» Л. Гливінської, «Слово в аперцепційній системі поетичного 

тексту: Декодування Шевченкового вірша» А. Мойсієнка та ін.). Вони є свого 

роду теоретичною матрицею і для з’ясування та характеристики специфіки 

метафоричності Т. Шевченка. Метафори поета викликають вельми широкий 

спектр асоціацій – від понятійно-смислових до культурно-символічних. Відтак, 

як слушно зауважує Р. Харчук, їх суто мовознавчий аналіз виключно як «тропу 

класичної риторики без урахування його розщепленої референції до реального 

функціонування в різних естетичних й ідеологічних контекстах 

сприйматиметься сьогодні як анахронізм» [13, с. 28]. 

В українській лінгвістиці метафору донедавна досліджували зазвичай у 

лексико-семантичному, лінгво-стилістичному та граматичному аспектах 

(В. Ващенко, Л. Мацько, А. Мойсієнко, Л. Ставицька, О. Тищенко та ін.). В 

останнє десятиліття почали застосовувати «теорію концептуальної метафори 

для виявлення особливостей формування нових образів та специфіки їх 

функціонування в поезії (Л. Бєлєхова), для встановлення мотиваційної основи 

метафоризаційних процесів (О. Селіванова) [6, с. 4]. Отже, метафора – це 

«далеко не простий перенос за подібністю чи аналогією, а складна 



багатофункціональна дискурсивна категорія» [10]. 

Cпецифічні особливості художнього мислення Т. Шевченка реалізувались 

у його художній мові головним чином через символічні концепти, котрі часто 

існують на рівні ядерних (архетипних) метафор. Тут слід вести мову 

насамперед про лінгвальну свідомість поета, ґрунтовану на ментальних засадах 

його світоглядно-естетичних пріоритетів, що продукують міфологемно 

мотивовані метафоричні структури. 

Відома сучасна дослідниця С. Єрмоленко у статті «Неокраяне крило» 

мовотворчості Тараса Шевченка» підкреслює, що «увага до феномена 

Шевченкової мови від самого початку була мотивована суспільним резонансом, 

що його мала поезія Кобзаря як явище виразно національне, соціальне й 

художньо-естетичне. Єдність цих складників визначила особливий статус 

поетичної мови Шевченка в історії української культури» [3, с. 3]. У більшості 

випадків його міфологемно мотивовані метафори міцно пов’язані із 

самоідентифікацією художньої свідомості українського народу й виконують у 

структурі тексту концептуально-моделювальну функцію. Симптоматичною в 

цьому плані є поетична метафора Т. Шевченка «Нехай же вітер все розносить / 

На неокраєнім крилі» [14, с. 195] з вірша «Чигрине, Чигрине...», яка викликає 

низку асоціативних образів, пов’язаних із наскрізними мотивами мовотворчості 

Кобзаря – Слова-Мови, Історичної пам’яті, Слави тощо. Естетична потужність 

цієї, за влучним висловом Є. Маланюка, «намацальної метафори» надається до 

нового прочитання: вислів неокраяне крило через наявні семантичні 

компоненти «крилата думка», «безмежність людської уяви», «поетичний 

символ» проектується на зміст поняття мова / мовотворчість Тараса Шевченка 

[3]. Мова для поета усвідомлювалась як інстинкт збереження своєї національної 

ідентичності, збереження зв’язку з родом і народом: «І всі мови / Слав’янського 

люду – / Всі знаєте. А своєї / Дастьбі... Колись будем / І по-своєму глаголать…» 

[14, с. 289]. 

Дослідники мовотворчості поета одностайні в тому, що у прочитанні його 

метафор явно виокремлюються підставові цінності нації, простежується 

генетичний зв’язок із фольклорною традицією, насамперед, із народнопісенною 

символікою та міфологічними універсаліями, міцно закоріненими в народній 

свідомості, в менталітеті української нації. Для всієї поетичної системи митця, 

як підкреслює М. Коцюбинська, характерні «конденсованість пісенної дії, 

запліднення фольклорного образу авторською ідеєю» [5, с. 96]. Ця якість його 

художнього мислення поширюється не лише на принципи метафоризації 

(уособлення, символізація, антропоморфізація), але й на зміст і форму самої 

метафори. За спостереженнями Ю. Івакіна, в поезії Т. Шевченка активно 

функціонують «поширені у фольклорі постійні символічні образи долі, лиха, 

сліз, серця, сироти, могили, вітру, червоної калини…» [4, с. 97]. Для цих і 

подібних символіко-метафоричних образів характерна, з одного боку, певна 

стабільність значення, символіки, а з другого – варіативність: у кожному 

новому творі такий образ-метафора відповідно трансформується. Яскравим 

прикладом може бути динаміка метафори в поезії Т. Шевченка з реципієнтною 

зоною доля. Якщо в ранній творчості він персоніфікує долю – її можна питати, 



зустріти, закопати, втопити, вона «за морем блукає», «ходить полем», «по тім 

боці плаче», то в однойменному вірші 1857 року доля – розгорнута 

індивідуальна метафора, ґрунтована на народносимволічній основі. Слід 

наголосити, що народнопісенна персоніфікована доля майже межує зі стертою 

метафорою, вона побудована за аналогією до «сонце сходить», «місяць пливе». 

Читач може відчувати образність персоніфікованої долі, бо значення її 

означників-предикатів не закріпилось у мові [7].  

Семантика долі у Шевченковій поезії визначається головним чином 

лексемою доля, яка за підрахунками дослідників вжита в його українських 

текстах 192 рази. Метафоричний образ долі в художньому світі митця, маючи 

дуже багато від амбівалентних народних уявлень, перебуває поміж 

фаталістичним і волюнтаристським образом [9, с. 460]. Одухотворена доля в 

поетичному світі Т. Шевченка фігурує як персоніфіковане збірне поняття (одна 

над усіма людьми) і як антропоморфізована істота, персональна супутниця 

кожної людини. Кожній людській особі вділено свою антропоморфізовану 

долю, неподібну до інших, але вона може не дбати про свого підопічного, 

байдикувати, хтозна де блукати (і тоді доводиться її шукати): Наприклад: «В 

того доля ходить полем, / Колоски збирає; / А моя десь, ледащиця / За морем 

блукає..» [14, с. 19]. 

До метафор Т. Шевченка, що мають народносимволічну першооснову, 

належать метафори-субститути (метафори-порівняння), котрі формують 

індивідуальний «міф України» поета, відповідний історичній конкретиці. В 

подібних випадках у ролі основного суб’єкта метафоричного перенесення 

(доля, шлях, степ, земля, Дніпро) виступає Батьківщина, що в його художній 

аксіології посідає пріоритетне місце. Вона є «тремким ядром» Шевченкової 

лірики, виконує роль «гіпертеми» (Н. Чамата) – теми України, зокрема, її 

національної трагедії. Тут особлива роль належить метафорам, у яких 

додатково уведене слово створює ефект доповнюваності, нагнітання. 

А. Мойсієнко в монографії «Слово в аперцепційній системі поетичного тексту: 

Декодування Шевченкового вірша» показує, як стерта (традиційна) метафора 

«літа пролітають» («Три літа»), що розгортається завдяки нанизуванню щоразу 

нових предикатів («забирають», «окрадають», «розбивають», «опустошили», 

«погасили», «висушили», «украли») й ускладнюються завдяки доповнюваності 

– «забирають все добро», «окрадають добрі думи», «розбивають серце наше» і 

т. д., перетворюється на виразно індивідуально розгорнуту» [8, с. 84].  

Ключовою метафорою, що символізує національну трагедію в поезії 

Т. Шевченка, є образ могили та семантично споріднені образи труни й 

домовини, що визначають реципієнтні зони концептосфери Україна: 

«Начетверо розкопана / Розрита могила» [14, с. 194]; «Минулося – осталися / 

Могили на полі» [14, с. 61]; «Дніпро висихає, / Розсипаються могили [14, 

с. 194]; «Там могили з буйним вітром / В степу розмовляють» [14, с. 63]; 

«Стоїть в селі Суботові / На горі високій / Домовина України…» [14, с. 265]; 

«Церков-домовину / Нема кому полагодить!! / На тій Україні…» [14, с. 266]. 

Репрезентуючи історіософську концепцію поета, ці метафоричні структури 

виражають не тільки інтелектуально-раціональну й емоційно-чуттєву 



ментальність народу через символічні метафори («розрита могила», «великий 

льох»), субституційні метафори («Високі могили / – Твоя слава…»). 

Національну амнезію, «дрімливу Вкраїну» (Ю. Барабаш), її «моральну смерть» 

(С. Смаль-Стоцький) поет зображує з допомогою інтеракційних метафор типу 

«заснули думи», «все заснуло», «Чигирин «спить» і под. Зустрічаємо також 

традиційні метафори-субститути (перенесення відбувається з живого на 

неживе): «А то проспить собі небога» (воля України). Частотними в 

історіософських текстах поета є також метафори-імперативи: «Плач, Украйно / 

бездітна вдовице…» [14, с. 216].  

Нерідко метафоричні структури Т. Шевченка розгортаються у цілісний 

текст, яким є, наприклад, послання «І мертвим, і живим…», допомагаючи 

навіювати читачеві те, про що «розповісти неможливо» (О. Потебня), тому 

виконують ключову роль у розумінні гармонії його художнього світу. 

Семантика метафор поета надзвичайно суб’єктивна, відтак невичерпна, тому її 

цілком сміливо можна вважати чимось надзвичайно вищим від художнього 

прийому. Невипадково М. Коцюбинська трактувала їх як «філософію, скоріше 

світовідчування, поетичну концепцію світу, що сягає у глибини народного 

світогляду [5, с. 111]. Загалом сенс метафор у загальній мовно-образній моделі 

поета, за словами Р. Харчук, полягає в русі від однозначності до полісемії 

(«надзначення»). Адже його поетична метафора «була своєрідною відповіддю 

на «семантичний виклик» українській мові. Саме Шевченко збагатив 

українську свідомість цілим спектром метафор, завдяки яким відбувся стрибок 

до нових значень» [13, с. 26]. І особлива роль тут належить саме ментально 

умотивованим образним структурам, котрі визначають «каркас» художньої 

мови поета. 
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