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«Золото добувають із землі, а знання — із книг»

НА ВІЧНОМУ ШЛЯХУ
ДО ШЕВЧЕНКА
Уже для багатьох поколінь українців – і не тільки українців –
Шевченко означає так багато, що сама собою створюється ілюзія,
ніби ми все про нього знаємо, все в ньому розуміємо, і він завжди з
нами, в нас. Та це лише ілюзія. 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. Він росте й розвивається в часі, в історії, і
нам ще йти і йти до його осягнення. Ми на вічному шляху до Шевченка... Розуміємо його
настільки, наскільки розуміємо себе – свій час і Україну в ньому.
Багатофункціональність духовності Шевченка, наші повсякчасні заміри її реалізувати в
практично-духовній діяльності засвідчують й необмежені духовні можливості Шевченкового слова, і діапазон наших культурних потреб і запитів. Сьогодні Шевченко нам потрібний
відроджений, очищений від вульгаризаторських, однозначних характеристик, гуманізований і олюднений, такий, яким його сприймала народна свідомість. Шевченко – гнівний,
безкомпромісний, але водночас схильний до християнського
всепрощення на основі національного замирення в ім’я добра
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і в тому, що вона самому українському народові дала розуміння
його долі, його потреб та його завдань перед лицем майбутнього –
з погляду загальнолюдської історії та боротьби, загальнолюдських
завоювань розуму й духу, світового прогресу; з висоти найпередовіших ідеалів та уявлень свого часу. Давши людству краще з
українського народного, він водночас дав українському народові
краще із загальнолюдського. Говоримо, звичайно, не тільки про
самого Шевченка, а про весь той рух духовного відродження і піднесення, що сконцентрувався навколо його імені, подвигу, творчості, пам’яті.
І. М. Дзюба

«КОБЗАРЮ, ЗНОВ ДО ТЕБЕ Я ПРИХОДЖУ,
БО ТИ ДЛЯ МЕНЕ СОВІСТЬ І ЗАКОН...»
(Ліна Костенко)
Боротьба за Тараса Шевченка триває... Щоправда, у
зв’язку з новою об’єктивною реальністю змістилися акценти
ідей і постулатів дискутантів. У далеке минуле відійшли
усталені догми щодо революційності чи атеїзму Кобзаря,
заперечення його «життєдайнотворчої правди Нації» (Є. Маланюк). Сьогоднішні суперечки про феномен
Шевченка набули нових обертів, нових змістових аспектів,
залишаючись при цьому, як і дотепер, виразно ангажованими й різко протилежними і в науковому осягненні, й у свідомості широкого загалу. Як і
в попередніх історичних колізіях, постать Шевченка нерідко політизується, отже, сакралізується. У цьому разі він постає тим, ким був упродовж усіх попередніх років: емблематичним і самодостатнім, як нерукотворна ікона з її цілком ритуальним, майже літургійним функціоналом. Тим часом нова генерація, яка опанувала іноземні мови, прочитала стоси модерних книжок і пізнала світ, уже не задовольняється згаданим функціоналом і прагне його переосмислити. Звідси й різноманітні поп-артівські спроби осучаснити Пророка, ввести його в оточення реалій і навантажити актуальними атрибутами.
Часами ці спроби видаються ризикованими. Постать Тараса Шевченка, безумовно, потребує нових підходів до оцінки його місця та ролі не тільки в українському, але й у світовому духовному поступі. Тут важливо не «збитися» на поверхове переосмислення.
Варто завперш вдатися до осмислення Шевченкового генія – поза ідеологічними та літературознавчими міфами. Мабуть, не можна в цьому сенсі перечити Оксані Забужко,
котра у відомій і вельми дискусійній праці «Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу» зазначає: «… історія немовби “наздогнала” Шевченків міф, на сьогодні –
головний духовний набуток України його “програма” в наступному тисячолітті – залежить, не в останню чергу, від того, якою мірою він буде нами пізнаний і опанований...».
Тож, чи потрібен сьогодні нам Тарас Шевченко?.. Спитаймо у геніальної Л. Костенко, котру цілком справедливо можна вважати духовною спадкоємницею великого
Кобзаря, моральним гарантом національних вартостей та загальнолюдських святощів.
Ліна Костенко
КОБЗАРЕВІ
І
Кобзарю, знов до тебе я приходжу,
бо ти для мене – совість і закон.
Прости, що я дрібницями тривожу
твій вічний, твій глибокий сон.
А, може, це не зовсім і дрібниця,
Ти ж бачиш сам, які складні часи:
Великі струси. Перелом традицій.
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Переосмислення краси.
І вічний рух – у всесвіті, у світі.
Лише могила з місця – ані руш...
О скільки стало в нашому столітті
скалічених і безнадійних душ!
Ну, що ж не дивно, покрутився глобус
в диму, в пожежах, у кривавій млі.
Захворів дехто на морську хворобу,
хитається по палубі землі.
Розхитаний, спустошений і кволий,
біда, якщо в мистецтво забреде,
шукає форм, не бачених ніколи.
Шукає форм, нечуваних ніде.
І тут же – просто шукачі прокорму,
і шахраї, і скептиків юрма –
шукають найсучаснішої форми
для того змісту – що в душі нема.
Возрадуйтеся, прадіди печерні,
ось пролунав новітній благовіст!
В абстракції, в модерні, в істерії
конає в корчмах витончений зміст.
І сам на себе поглядає збоку –
Чи є в його агонії краса...
Кобзарю мій! Поете мій високий!
А як же ти поезії писав?
– Я не писав. Я плакав і сміявся.
Благословив, співав і проклинав.
Сказати правду – мало турбувався,
як я при цьому збоку виглядав…

ІІ

Кобзарю, знаєш, нелегка епоха
оцей двадцятий невгомонний вік.
Завихрень – безліч. Тиші – анітрохи.
А струсам різним утрачаєш лік.
Звичайні норми починають старіти,
тривожний пошук зводиться в закон,
коли стоїть історія на старті
перед ривком в космічний стадіон.
Вона грудьми на фініші розірве
Чумацький Шлях, мов стрічку золоту.
І, невагома, у блакитній прірві
відчує враз вагому самоту.
І позивні прокотяться луною
крізь далі неосяжно голубі...
А як же ми, співці краси земної?
Чи голоси у нас не заслабі?
Чи не потонуть у вітрах простору?
Чи сприймуть велич нової краси?..
Тарас гранітний дивиться суворо:
– А ви гартуйте ваші голоси!
Не пустослів’ям, пишним та барвистим,
не скаргами, не белькотом надій,
не криком, не переспівом на місці,
а заспівом в дорозі нелегкій.
Бо пам’ятайте, що на цій планеті,
відколи сотворив її пан Бог,
ще не було епохи для поетів,
але були поети для епох!

Саме таким поетом є Тарас Шевченко як символом (не канон!) української державності, української нації, національної єдності українців, символ поступу до внутрішньої свободи, чесності, правди, самовираження, символ, що надихає жити, боротися,
кохати як вічна святиня, як уособлення найвищого розуму та непізнаного духу, як
невмируща душа і пам’ять української нації... Саме у цих іпостасях увійшов Кобзар і
до пантеону загальнолюдських цінностей. «Він був сином мужика і став володарем у
царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури» (Іван Франко). Його геній має планетарне значення, бо «розрісся, як дерево, простягнувши крону
над віками» (Еусебіу Камілар, Румунія). Силова орбіта Шевченкового слова незаперечно магнетична, тому що саме він «...вказав нові, світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим» (Іван Франко). І в цьому сенс невмирущості його феномена. Оцінюючи
істинного Шевченка, сьогодні вкрай необхідно враховувати автентичність його мистецької постави та культурний контекст, у якому він творив. А цей його контекст був водночас українським і європейським. Отож, прислухаймось до мудрої поради Івана Драча:
Скиньте з Шевченка шапку.
Та отого ... кожуха.
Відкрийте в нім академіка.
Ще одчайдуха-зуха.
Ще каторжника роботи.
Ще нагадайте усім:
Йому було перед смертю
Всього лише сорок сім...

Г. Б. Райбедюк
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«…життєдайнотворча правда Нації» (Є. Маланюк)
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
У нашому шевченкознавстві як до, так і після Маланюка, аж
до сьогоднішнього дня включно, важко, а швидше всього неможливо знайти дослідження, котре зрівнялося б із шевченкіаною Маланюка своєю проникливістю у найбільш сутнісне, приваблювало
б своєю новизною, енергійним переливом думок, врешті-решт
красою вислову. А головне – всі ці позитиви породжені точністю
думки, котра є самою Правдою. Є все-таки щось спільне, що визначає довге чи коротке існування в часі як художніх текстів, так і текстів літературнокритичних. І там, і там визначальну роль відіграє наявність у них – нехай у різних формах!
– Правди-істини та Любові.
Маланюкові належить виявлення універсального чинника художності Шевченкових
творів, який він визначив як «… життєдайнотворча правда Нації» (стаття
«Творчість і національність»). «Правда Нації» – одна з наскрізних художньо виражених
категорій в поезії Тараса Шевченка. Надзвичайно ємких висловів на зразок «У своїй хаті
своя Правда, і сила, і воля» чи «А правда наша п’яна спить» зустрічається чимало – у своїй
сукупності вони створюють потужний смисловий концепт, досі, на потрібному рівні не проаналізований. «Правда Нації» – це право нації на гідну самореалізацію, якого ми ще й досі через різні причини як внутрішнього, так і
зовнішнього порядку не досягли. У другій половині ХХ ст. у всьому світі багато говорили і продовжують говорити про «права людини», менше – про
«права нації». Тут відчувається неабияке лицемірство. Бо моє право людини
ніколи не буде зреалізоване, коли не зреалізоване право моєї нації.
Один із способів наблизитися до поняття «правда Нації» полягає у зверненні до іншої категорії, яка дотична до неї, співіснує з нею, перебуває з
нею у постійних взаємозв’язках та взаємопереходах. Маю на увазі Шевченкову національну ідею. Треба визнати, 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 і невідомо, чи взагалі це коли-небудь буде зроблено. Написані тисячі
статей і сотні книжок висвітлюють якусь частинку цього огрому, у кращих випадках – якісь
окремі фрагменти. Пояснюється це, на наш погляд, дуже просто: кожний, хто прагне заглибитися у якусь одну проблему, тобто намагається висвітлити якусь одну частинку того
огрому, за умови, якщо він володіє достатньою проникливістю, починає занурюватися в ту
частинку, втягується у безодню смислу, що відкривається йому і невмолимо втрачає змогу
з потрібною проникливістю схопити «всього Шевченка». А якщо з’являються наміри не
втягуватися у розгляд окремих проблем, а схопити, піддати якомусь синтезуючому осмисленню «всього Шевченка», то така спроба, нехай навіть вона здійснюється дослідником з
могутнім інтелектуальним потенціалом, перетворюється у довгу констатацію ідей та смислів уже більш-менш добре відомих.
Таким чином з’являється проблема осмислення творчості Шевченка як цілісності. Такого осмислення, завдяки якому його національна ідея набула б сутнісного і водночас рельєфного вираження. Насмілюсь ствердити, що таке осмислення вперше і востаннє у шевченкознавстві було здійснене Євгеном Маланюком. Саме тому це досягнення набуває рівня
конгеніальності.
Євген Маланюк загострено відчував «правду Нації». У цьому один із найважливіших
чинників його конгеніального осмислення «правди Нації», якою пройнята вся поезія
Шевченка.
(за матеріалами публікацій почесного професора Ізмаїльського державного гуманітарного університету Клочека Григорія Дмитровича).
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ТАРАС ШЕВЧЕНКО ТА ЙОГО МІСЦЕ
В НАЦІОНАЛЬНІЙ КУЛЬТУРІ

«Він був сином мужика –
і став володарем у царстві духа.
Він був кріпаком –
і став велетнем у царстві людської культури ...»
(Іван Франко)
Тарас Шевченко − явище унікальне в українській та світовій
культурі. Його геній надзвичайно широкий і багатогранний. Поет,
драматург, прозаїк, мислитель, історик, етнограф, фольклорист,
художник (живописець, гравер)… Літературні твори Т. Шевченка
формувались поступово, рік за роком, формувало їх саме поетове
життя, і все найістотніше із цього життя, з великого життя українського кріпака Тараса Шевченка − від його юності й до останнього
подиху, − ввібрав у себе цей літературний моноліт.
Подвиг Шевченка, всю вибухову силу його творчості можемо збагнути, лише
уявивши, серед якої мертвої тиші вона пролунала, проти якого «чудища стозевного»
підняла свій меч. Найгостріші соціальні драми і найтонші нюанси інтимного, гнівний
біль безправства, неволі, хвилин розпачу, що їх теж знав поет, смутки знівеченого життя, голос потоптаної і пробудженої людської гідності, сила непокори, що не раз переходить у скрик прокляття, у грізні вибурхи прометеївського титанізму, − все клекоче, все
скипілося в художню цільність поезії Шевченка, від початку до кінця перейнятої
вогнем, може, насильнішого поетового почуття:
Я так її, я так люблю
Мою Україну убогу,
Що проклену святого бога,
За неї душу погублю!
Саме з цієї любові виросла правдива, вогненна творчість Шевченка, саме це ніякими стужами не остуджене синівське почуття й живило той дух протесту, бунтарства,
антикріпаччини, яким наснажена Шевченкова душа. З її тираноборської суворості, у
спалахах грозових її розрядів, в усій величі постає образ поета-борця.
У милозвучності, в ласкавій співучості Шевченкового слова і навіть у карбованих
ритмах його найсуворіших поезій весь час бринить музикальність народної душі. Емоційна наснага Шевченкових образів, широта і вільність його мислення, проникливе
творче використання фольклорних мотивів, образів народної символіки, міць поезій
Шевченка − всі ці риси, ці поетичні гени виявилися плідними й для новітнього художнього слова двадцятого сторіччя.
Шевченкова поетика виявилася куди складнішою від спрощених уявлень про неї,
вона дедалі більше знаходить точок зіткнення із сучасним світовим мистецтвом і його
художніми шуканнями. З-поміж безлічі книг, з якими має справу історія світової літератури, поодиноко виділяються ті, що ввібрали в себе науку віків і мають для народу
значення заповітне. До таких належить «Кобзар», книга, яку народ український поставив на першому місці серед успадкованих з минулого національних духовних скарбів. У
«Кобзарі» поет висловив самого себе, свою особистість, котра усіма фібрами душі й серця пов’язана з народом. Від першого й до останнього рядка книга виповнена індивідуальним поетовим почуттям. Тут його, Шевченків, темперамент, його щира й беззахисна
у своїй відкритості душа. Тут думки − ним вистраждані, кривди − ним пережиті, тут картини саме його, Тарасового, дитинства. І мова його, і тільки йому властивий тембр голосу. Тут не позичені знання, а його власний, у розвитку відтворений розум мислителя,
могутній інтелект, що спрагло дошукується істини, простежує людське життя у всеоб’ємності − в конкретній долі сестри-кріпачки та в історичній долі цілих народів.
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Шевченкові належить виняткова роль у згуртуванні передових сил української
нації, у розвитку й формуванні свідомості українського народу. З його творчістю пов’язане становлення нашої літературної мови; з виходом «Кобзаря» відкривається нова
епоха в розвитку українського красного письменства, яке віднині незрівнянно розширило свої тематичні й філософські обрії: Шевченко воістину вивів рідну літературу на
простори вселюдські.
Збагнути національного генія – Шевченка, як поета й людину, можна лиш за магією сказаного ним художнього слова. Таїну Шевченка розгадуємо друге століття, але
наближаємось до неї лише в міру того, що підказує з цього приводу сам поет:
Ну що б, здавалося, слова…
Слова та голос – більш нічого.
А серце б’ється – ожива,
Як їх почує…
Тарас Шевченко – геній, постать якого в національній культурі є однією з найвидатніших, а творчість – всеосяжна, пророча. Час виявився безсилим перед глибиною
та магією його Слова.
А. В. Соколова

СУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ
З НАГОДИ 205-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
«Не поет – боце ж до болю мало,
Не трибун – боце ж лиш рупор мас,
І вжеменш за все – “Кобзар Тарас”,
Він, ким зайнялось і запалало…»
(Є. Маланюк)
У межах відзначення 205-х роковин від дня народження
Т. Г. Шевченка в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті 13 березня було проведено Всеукраїнські наукові читання. Їх мета –
вшанування пам’яті Кобзаря, піднесення авторитету національної
культури та її інтеграція до загальносвітового культурного процесу,
консолідація наукового потенціалу студентської молоді. Організаторами заходу стали
факультет української філології та історії спільно з факультетом іноземних мов.
Кафедрами української мови і літератури та загального мовознавства, слов’янських мов і світової літератури було закладено загальну концепцію наукових підходів до осягнення
феномена Шевченка як національного генія та світоча уселюдської культури. Науковий захід об’єднав багатьох прихильників і поціновувачів творчості Т. Г. Шевченка – студентів і викладачів усіх факультетів університету, фахівців центру громадянської освіти Бузило Н. О. та Кравченко С. П.
Відрадно, що учасниками дійства стали й школярі. Про місце та роль Кобзаря в
історичному поступі України пристрасно говорила у вітальному слові декан факультету української філології та історії доц. Чорна Л. В., відзначивши потребу в подібних
заходах як оптимальному шляху підступів до справжнього Шевченка – поза міфами й
фальсифікаціями. Декан факультету іноземних мов доц. Дзіковська Л. М. у своєму
привітанні образно й колоритно представила цікавий екскурс в ретроспективу європейських та вітчизняних версій поетового слова, наголошуючи в унісон із І. Франком,
що для відтворення Шевченкового слова іншими мовами потрібні «золотарі з дуже
делікатним струменем і дуже ніжною рукою». Завідувач кафедри української мови і
літератури проф. Колесников А. О. підкреслив важливість студентських наукових читань як органічної ланки у низці проведених кафедрою заходів щодо відзначення
ювілейних роковин Шевченка як національного поета, основоположника української
літературної мови, митця світової величі. Слово про належне місце Кобзаря в
пантеоні вселюдської культури, серед її велетів, геніїв непроминальної слави
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пролунало у зверненні до присутніх завідувача кафедри загального
мовознавства,
слов’янських
мов
і
світової
літератури
проф. Шевчук Т. С. Вітаючи учасників і гостей наукового форуму,
декан педагогічного факультету проф. Кічук Н. В. акцентувала увагу
на важливій ролі спадщини Тараса Шевченка як визначного поета,
мислителя, відомого усьому світові гуманіста, окреслила соціальнопедагогічні абриси його творчості в умовах освітніх викликів сьогодення. Надія Василівна щиро подякувала організаторам читань за
науково-творчі підходи до їх проведення, побажала плідних дискусій
і нових дослідницьких ідей усім учасникам.
Вельми цікавим та інформативно насиченим став формат читань, спроектований
його модераторами – професором Райбедюк Г. Б. та доцентом Соколовою А. В. Стрижневою ідейно-змістовою лінією заходу стали образні імперативи Івана Драча: «Скиньте з Шевченка шапку. / Та отого ...
кожуха. / Відкрийте в нім академіка...». Науковим дискусіям з окресленої програмою проблематики передували цікаві презентації, котрі
представили Тараса Шевченка в багатогранних іпостасях: книжкова
виставка «Нове слово про Тараса Шевченка»; віртуальна екскурсія
«Вираження творчого духу Тараса Шевченка через живопис»; читання творів Тараса Шевченка різними мовами та авторських віршів про
митця студентами університету, учнями ЗОШ № 4 м. Ізмаїл; презентація авторських музичних версій ліричних творів українських митців слова студентки педагогічного факультету Вікторії Катриченко; Шевченківський випуск актуальних нотаток ІДГУ «Територія слова». Особливий інтерес викликала в аудиторії тематична авторська виставка
ізмаїльської майстрині декоративно-вжиткової творчості Тамари
Затинченко та її зворушлива розповідь про особистий шлях до
Шевченка.
Науковим
доповідям
студентів
передував
виступ
проф. Шевчук Т. С., що його цілком справедливо можна назвати
майстер-класом для молодих дослідників. Тетяна Станіславівна
представила власну інтерпретаційну модель компаративного дослідження на тему: «Прийом сугестії у вірші «Минають дні...» Тараса Шевченка та
«Осіння мелодія» Поля Верлена. Коло проблем, порушених і обговорених під час наукових студентських читань, у багатьох аспектах співзвучне з проблематикою шевченкознавства: Сучасне шевченкознавство: теорія, методологія (Юлія Бочковар); художня
та науково-критична рецепція життя і творчості Т. Г. Шевченка (Уляна Лисицька);
Т. Г. Шевченко та літературний процес: національний і світовий контекст (Юлія
Карпова); інтерпретація Шевченкового тексту (Наталя Дундукова); Т. Г. Шевченко і
фольклор (Маріанна Ященко); Творчість Т. Г. Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір (Катерина Дрібноход, Інна Усатенко);перекладацькі константи
шевченківського
дискурсу
(Аліна
Панагія);
Т. Г. Шевченко та українська мова (Ганна Гайдут); Лірика Т. Г. Шевченка в контексті взаємодії літератури
та мистецтва (Марина Коваль, Аліна Кирилова, Валентина Титаренко); Т. Г. Шевченко в історичному
дискурсі (Андрій Шеремет); шкільне шевченкознавство: стан, перспективи (Тетяна Чорна, Антоніна
Павлова) та ін. Учасниками наукових читань стали
студенти багатьох вишів України: Національного
педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова
(м. Київ), Київського університету імені Бориса Грінченка, Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка, Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Херсонського державного університету.
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Підводячи підсумки наукових студентських читань, знову ж таки можна вдатись
до мудрих узагальнень академіка Івана Дзюби: «Давши людству краще з українського народного, він водночас дав українському народові краще із загальнолюдського.
Говоримо, звичайно, не тільки про самого Шевченка, а про весь той рух духовного
відродження і піднесення, що сконцентрувався навколо його імені, подвигу, творчості, пам’яті». Саме в
таких іпостасях вияскравилась у
наукових доповідях і дискусіях
молодих дослідників багатогранна
постать Т. Шевченка – національного поета-пророка, художника, філософа, етнографа, фольклориста,
ерудита, що «...вказав нові, світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим» (Іван Франко).
А. Д. Погорєлова

ТЕРИТОРІЯ МОВИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Територія мови Тараса Шевченка : [монографія] /
[С. Я. Єрмоленко, Г. М. Вокальчук, А. Ю. Ганжа,
Л. П. Гнатюк, Г. М. Сюта]; за ред. С. Я. Єрмоленко. –
К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 348 с.
Наприкінці 2016 р. побачила світ монографія «Територія
мови Тараса Шевченка», підготовлена колективом відомих
українських учених, очолюваним членом-кореспондентом НАН
України, завідувачем відділу стилістики та культури мови Інституту української мови НАН України, доктором філологічних наук,
професором Світланою Яківною Єрмоленко. Поза тим, що пізнати глибини Шевченкового тексту прагнуло не одне покоління
вчених, наукові здобутки яких відображені і в фундаментальних працях, і в численних статтях, феномен Кобзаря зберігає притягальну силу, виявляючи нові грані смислу в нових умовах життя Шевченкового тексту. Колективна монографія презентує
трактування мовотворчості Т. Шевченка в контексті сучасних наукових парадигм,
актуалізуючи широке коло питань, що стосуються лінгвокогнітивного, лінгвокультурологічного, мовно-історичного, лінгвостилістичного, естетико-соціального аспектів.
Вона підсумовує результати попередніх досліджень та окреслює нові орієнтири для

майбутніх шевченкознавчих студій, пропонуючи переосмислення засадничих
тверджень «мова Шевченка — це мова українського народу», «Шевченко — творець
нової української літературної мови». Концептуально це праця лінгвофілософського
характеру, оскільки мовотвочість Т. Шевченка потрактовано як «філософію українського Слова». Автори не тільки ґрунтовно й різноаспектно розкривають
визначальну роль дискурсивної практики Т. Шевченка у становленні й розвитку сучасної літературної мови, а й інтерпретують її як символ єднання, засіб самоідентифікації українців, наголошують, що «на сприйманні, переживанні поезії Тараса Шевченка
тривав і триває процес самобудування української нації».
У монографії ідеться про нове бачення мовотворчості Тараса Шевченка як філософії українського Слова. У ній вміщено інформацію про лінгвокультурні орієнтири
творчості Кобзаря: книжно-історичні, народнопісенні, уснорозмовні, літературні, про
життя Шевченкового слова в сучасній українській літературній мові. Серед численних праць із шевченкознавства цю унікальну працю вирізняє сучасний погляд на
місію Шевченка в утвердженні нової української літературної мови.
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МОВОТВОРЧІСТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА І
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
Усім нашим сучасникам добре відомий вислів: Т. Шевченко – основоположник української літературної мови. Слід розуміт и, що
це зовсім не стереотипна фраза. Чому й нині твори Великого
Кобзаря цікавлять читачів?
За словами Дж. Грабовича, Т. Шевченко – «...співець і пророк, що передавав голос свого народу, він духовний батько відродження української нації». Завдяки його творчості українська
література, пройнята гуманістичними ідеями, набула інтернаціонального розмаху і водночас сприяла творенню української нації.
Феномен Шевченкової мови полягає в тому, що вона, на відміну від мовотворчості інших письменників, зорієнтована на весь
україномовний територіальний та історичний обшир. У ній, за спостереженням В. Русанівського, як і в мові І. Котляревського, ліричний струмінь злився з
сатиричним, але горизонти лірики й сатири Т. Шевченка були набагато ширші, ніж у
будь-кого з його попередників.
Як відомо, об’єктом уваги поета була не просто мова, а передані її засобами думи і
почуття народу. Тож, ще однією особливістю Шевченкового ідіолекту є переважання
народнорозмовного джерела. У поезії Кобзаря органічно поєдналися пісенний фольклор та усна оповідь, доповнені всім, що збереглося від мов-предків, уживаних на територіях тогочасної України.
У мові геніального українського поета відображені цілком народна фонетика й
морфологія в їхній варіативності, представленій у говірках Середньої Наддніпрянщини,
але без елемента спеціального копіювання, який був, наприклад, у Г. КвіткиОснов’яненка. Загальновідомо, що з кількох фонетичних варіантів слова або з кількох
однозначних морфологічних форм Шевченко вибирав лише звичні
йому, які він чув не тільки на рідній Звенигородщині, а й по всій Україні.
Скрізь чув і записував ту саму мову, а потім відтворював у своїй поезіях,
не вдаючись до регіоналізмів.
Оскільки українська літературна мова в той період ще формувалася,
то в ідіолектах письменників складно було визначити загальнолітературні та діалектні елементи того часу. І все ж – зауважує В. Русанівський –
Т. Шевченко, який добре знав фольклор і відчував наддіалектність його
мови, зробив ще один крок назустріч тому, що об’єднує всі українські діалекти, поет виділив їх спільні риси. Можливо, це не було його цілеспрямованим завданням, однак Шевченко – носій такого регіонального
варіанта української мови, що був зрозумілим усьому українству незалежно від
територіального чинника. До того ж народо- і україноцентрична тематика творів із загостреним відчуттям справедливості, дум і сподівань українського народу дозволила не
лише його сучасникам, а й читачам усіх поколінь сприймати твори свого поета як
красне письменство й водночас як фактор розвитку культурного життя в Україні. Найвиразніше це помітно в лексиці. Навіть слова, щодо семантики яких ще й досі тривають
дискусії, виявляються при розширенні кола джерел не вузькодіалектними, а належними до кількох діалектних масивів.
Фольклорні мотиви у творчості поета тісно переплетені з етнографічним матеріалом. Дослідники відзначають, що Т. Шевченко добре знав специфіку українських обрядів, зокрема весільного. Відтак у його текстах зафіксовано велику кількість найменувань
весільних атрибутів типу старости, бояре, рушники, хустина, молоді, святий хліб, дружки. На думку М. Шубравської, «Т. Шевченка слід уважати першим із народознавців; хто
дав (у «Назарі Стодолі») широкий опис українського сватання із промовою сватів,
вихопленою із самого життя з документальною фольклорно-етнографічною точністю».
Мовотворчість Великого Кобзаря випереджала час, і народнопісенне слово
вводилося у нові контексти, збагачувалося оказіональними асоціаціями. За

9

спостереженням С. Єрмоленко, воно було далеке від стилізації, тобто від поверхового
освоєння народнопісенних мотивів. У поезії Шевченка поглиблювалася семантика народнопісенних символів, урізноманітнювалися типові ритміко-синтаксичні фігури.
Білоруський поет і літературознавець М. Богданович так висловився про мову
Шевченка: «Є зірки, які настільки близькі одна до одної і так рівно єднають своє світло, що видаються нам за одне ціле. “Подвійними зірками” звуть ці світила, їх доля стала долею Музи Шевченка і української народної поезії: подвійною зіркою сяють вони
в світі мистецтва і краси».
І. Б. Циганок

Науковий семінар «ШЕВЧЕНКОВА МОВА»
На відзначення 205-ї річниці від дня народження
Т. Г. Шевченка викладачами кафедри української мови і
літератури
був
організований
науковий
семінар
«Шевченкова мова».
З вітальним словом до присутніх звернувся ректор
ІДГУ д. пед. н., проф. Кічук Я. В., який підкреслив важливість вивчення доробку митця на всіх ланках здобуття освіти, доцільність інноваційних елементів інтерпретації та популяризації творчості Т. Г. Шевченка. д. іст. н., проф., проректор з наукової роботи
Циганенко Л. Ф. закликала присутніх постійно звертатися до творів поета, які є невичерпним джерелом інтелектуального й культурного збагачення особистості. Перший
проректор доц. Кольцун Н. М. акцентувала увагу на значущості творчості Кобзаря для
світового письменства, близькість доробку митця кожній людині.
У межах семінару було заслухано доповіді, що ілюструють різні
аспекти сучасного шевченкознавства. Зокрема, доц. Циганок І. Б. висвітила особливості реалізації концепту воля у поезії Кобзаря, доц. Топчий Л. М. ознайомила присутніх із стилістичними особливостями використання речень питальної модальності у художньому мовленні
Т. Г. Шевченка. Напрочуд цікавою для майбутніх педагогів стала доповідь доц. Мельникової Р. М., присвячена формуванню соціокультурної
компетентності учнів на уроках української мови під час вивчення синтаксису (на матеріалі ранньої творчості Т. Г. Шевченка). Авторка багатьох розвідок про творчість Т. Г. Шевченка доц. Соколова А. В. у своєму виступі представила ментальну організацію поетонімів у творах Кобзаря. Викладач Свищ Н. М. у
межах підготовленого дисертаційного дослідження зупинилася
на питанні концептуалізації весілля в текстах Т. Шевченка,
І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка.
Окрему увагу під час семінару для студентів було приділено
питанню місця мовознавчої школи Ізмаїльського державного гуманітарного університету в історії української лінгвістики. З відповідною інформацією до присутніх звернулася доцент Делюсто М. С. Доповідачка узагальнила внесок у розвиток лінгвістичної думки таких вчених університету, як Мукан А. М., Зарудняк О. А., Гриценко П. Ю.,
Колесников О. А., Дроздовський В. П.
Завідувач кафедри української мови і літератури д. філол. н. Колесников А. О. у
своїй доповіді зупинився на особливостях функціонування української мови, основоположником літературного стандарту якої є Т. Г Шевченко, на теренах Південної
Бессарабії та проблемах його лінгвогеографічного відбиття.
Учасники наукового семінару у дискусійній частині відзначили доцільність саме
такого (наукового) формату святкування шевченківських днів і висловили побажання зробити традиційною подібну форму вшанування пам’яті Великого Кобзаря.
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М. С. Делюсто

“ І чужому научайтесь,
і свого не цурайтесь…”
Барвінково, волошково
В небі світиться зоря.

Починаймо рідне слово
Зі сторінки «Кобзаря»
(А. Камінчук)
Творчість Шевченка постає чи не найвидатнішим всеєвропейським і світовим явищем, бо досі, як слушно зауважив
Вадим Скуратівський, «вікове горе мас, по суті, не мало своїх літературних уст, не розверзалося ними, не прорізалося своїм художнім голосом». Саме Шевченко вперше в
історії порушив тисячолітню німоту соціальних низів.
Тому «Кобзар» і має планетарне значення, саме українським словом вперше
заговорили невідомі досі для елітарної культури світи, речником яких став українець,
він своєю творчістю демократизував європейську та світову літературу.
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У збірку
ввійшли ліричні
твори видатних
українських та
німецьких поетів.
Її відкриває
лірика великого
українського
поета
Тараса Шевченка
в оригіналі та
перекладах
німецькою
мовою

Книга містить
поетичні твори
класика світової
літератури
киргизькою
мовою. Видання
ілюстроване
репродукціями
живописних та
графічних творів
Тараса
Шевченка.

Про світову велич Тараса Шевченка
свідчать переклади його творів багатьма
мовами світу. Твори великого українського поета відомі сьогодні в багатьох країнах світу. Їх перекладено мовами понад ста народів, вони стали однією із дорогоцінних перлин у скарбниці світової культури. Планетарна слава народного поета прослідкована в працях і оцінках 62 славістів 25
країн світу.

В книзі подані
поетичні,
прозові твори
Шевченка та
драма «Назар
Стодоля» в
перекладах
І. Вивюрського
(Джана Віра)
та
І. Железнової.
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Переклад повісті Шевченка
«Художник»
здійснив польський письменник, перекладач
та літературний критик
Єжи
Єнджеєвич
(автор
біографічного
твору про
Т. Шевченка
«Українські
ночі, або родовід генія»).

«Його геній розрісся, як дерево, простягнувши
крону над віками»

(Еусебіу Камілар, Румунія)

«And in the great new family,
The family of the free,
With softly-spoken kindly word
Remember also me»
(англійська)

«そして私をおおいなる家族
自由にして新たなる家族のなかで
忘れずに追悼してくれ
やさしいおだやかな言葉にて»
(японська)
«И в семейството
велико,
свободно и ново
не забравяйте,
спомнете
и мен с добро
слово»
(болгарська)

«Nella vostra gran
famiglia
Nuova, liberat
Vorrei esser ricordato
Con parola grata»
(італійська)

« Iar în noua
voastră casă
Cînd veţi
sta-mpreună,
Să vă amintiţi de
mine
Cu o vorba bună»
(румунська)

«Et que dans la
grande famille,
Dlivre de ses
chanes,
Avec des mots
doux et paisibles
De moi l’on se
souvienne»
(французька)

«Dhe nл familjen
e madhe,
Tл re dhe tл lirл,
Ma kujtoni fjalлn
time
T'urtл dhe tл
mirл!..»
(албанська)

«Meiner sollt in der
Familie,
In der großen, ihr
gedenken,
Und sollt in der
freiten, neuen
Still ein gutes Wort
mir schenken»
(німецька)

«И меня в семье
великой,
В семье вольной,
новой,
Не забудьте
помяните
Добрым тихим
словом»
(російська)
М. О. Коваль
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ТАРАС ШЕВЧЕНКО ЯК СИМВОЛ УКРАЇНСТВА
В АНГЛОМОВНОМУ СВІТІ

Ну що б, здавалося, слова...
Слова та голос – більш нічого.
А серце б’ється-ожива,
Як їх почує!.. Знать, од Бога
І голос той, і ті слова
Ідуть меж люди!
(Тарас Шевченко)
… Досить було «Кобзаря», щоб Шевченкова поезія стала тією неопалимою купиною, що привела нас через велику пустелю занепаду, неволі й зневір’я до вільної,
самостійної України. Цей вічний Поетів подвиг Є. Маланюк закарбував у таких
рядках: «Не поет, бо це ж до болю мало, / не трибун – бо це лиш рупор мас», / вже
менш за все – «Кобзар Тарас» – / він, ким зайнялось і запалало».
Т. Шевченко поступово займає належне йому місце і в пантеоні вселюдської
культури, серед її велетів, геніїв непроминальної слави. На жаль, серед тлумачень
його творів на різні мови ще не так багато перекладів високомистецьких, одначе не
лише окремі знавці, а й ширші читацькі кола (в тому числі й англомовні) призвичаюються сприймати Шевченкову творчість як одну з найяскравіших сторінок у світовій
літературі. У колах українських іммігрантів та їхніх нащадків Т. Шевченко відомий з
патріотичних міркувань як найсвятіший символ до болю коханої та здебільшого навіки втраченої Вітчизни.
Що ж є мірою вселюдської величі Т. Шевченка, в чому ж значення
його творчості як однієї з найбільших величин світової літератури?
Про це влучно висловився Поетів канадський перекладач К. Г. Андрусишин:
«Shevchenko&apos;s a volcanic spirit, towering titan-like above his own people, and high
enough to be seen and heard by other nations of the world as he proclaims to all mankind
the universally applicable virtues by which the moral fibres of humanity thrive and are
strengthened. In the history of Eastern Europe he was one of the leading formative
democratic forces, contributing, as a champion of Liberty, to the social betterment of men
and to peaceful coexistence among them. The world has need of him, and of men like him, at
this dire and perilous hour!».
Основоположник українського перекладознавства І. Франко наголошував, що
для відтворення Шевченкового слова іншими мовами потрібні «золотарі з дуже делікатним струменем і дуже ніжною рукою». Дотепер понад вісімдесят перекладачів намагалося Шевченкове слово до англомовного читача. Були серед них аматори
(Е. Дж. Гантер, П. Канді), досвідчені перекладачі (О. Івах, Джон Вір, П. П. Селвер,
А. М. Біленко), університетські професори-славісти (К. О. Меннінг, В. Кіркконел,
К. Г. Андрусишин, М. Найдан), видатні літературні особистості, зокрема Е. Л. Войнич
та Віра Річ. Уже вийшло друком чимало англомовних видань Поетових творів, зокрема в Лондоні (1911, 1961), Тюлоні (пров. Манітоба, 1922), Джерсі-Сіті (1945, 1965),
Джерсі-Сіті та Нью-Йорку (1961), Вінніпезі та Нью-Йорку (1961), Торонто (1961, 1964),
Мюнхені (1961), Москві (1964, 1979), Києві (1977, 1988, 1989, 2001, 2007), Сиракузах
(шт. Нью-Йорк, 2010) та ін. Поезії Т. Шевченка представлено в антологіях у
англійському перекладі, вони доволі часто з’являються в англомовній періоди-
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ці. Майже всі Шевченкові віршові твори відтворено по-англійському, причому окремі
твори мають по декілька інтерпретацій, а це дуже важливо, якщо враховувати, що
більшість поезій Т. Шевченка дає певну варіантність інтерпретацій.
... Серед англомовних інтерпретаторів Т. Шевченка минулих епох Е. Войнич –
найвизначніша літературна постать, найобдарованіша поетично й музично. Вона мала
кращу за інших нагоду пізнати й сприйняти Шевченків дух: сама ж брала участь у
революційній боротьбі проти царату. Найкращі серед перекладів – «Dig my
grave...» («Заповіт»), «Only friend, clear evening twilight...» («Зоре моя вечірняя...»),
«I care not...» («Мені однаково, чи буду...»). Безмежна щирість цих поезій проривається навіть крізь переклад.
Найактивнішим та найталановитішим перекладачем творів Т. Шевченка у другій
половині XX ст. і початку XXI ст. була лондонська перекладачка Віра Річ. Насправді,
Faith Elizabeth Joan Rich, вона народилася і виховувалася в англійській родині. Перекладати українську поезію почала з двадцятирічного віку і так захопилася українським
художнім словом, що переклала навіть своє ім’я – ввійшла в літературу як Віра Річ.
Тонка художня особистість, вона зуміла відчути велич і чарівність художнього слова
України і збагнула, яку виняткову відповідальність бере на себе, намагаючись явити
англомовному світові духовне єство української нації. Розкошуючи українським словом, милуючись його живописною силою, намагалася проникнути в художній світ не
визнаної світом нації і відтворити бодай частково цей світ засобами рідної англійської
мови для читача зовсім іншої історії, зовсім іншого побуту, зовсім іншої ментальності.
Досить активно працює над перекладами творів Т. Шевченка англійською мовою
американський славіст М. Найдан. Згідно з панівними тенденціями сучасного американського перекладу, він відтворює поезію Т. Шевченка вільним віршем. Тринадцять
його перекладів з Т. Шевченка опублікував журнал «The Ukrainian literature» y 2004 р.
Сама поява цього журналу – першого y світі журналу, присвяченого тільки перекладам
творів української літератури англійською мовою – велика подія в українському
культурному житті.
... Справжній процес засвоєння Шевченкової творчості англомовними літературами лише розпочався, його розквіт – попереду. Поезія Шевченка – Поета, що в
свідомості українського народу зайняв місце під рушниками на покутті чільне місце –
незаплямованим сонцем піднімається з України на загальнолюдські обрії.
(Роксоляна Зорівчак, про ф есо р Ль вівсь к о го
національного університету імені Івана Франка)

ТАРАС ШЕВЧЕНКО В ДУХОВНОМУ ПРОСТОРІ
БОЛГАРСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
В історії болгарської літератури, болгарсько-українських літературних і культурних взаємин творчість Шевченка відіграла значущу і
конструктивну роль. Перше знайомство болгар з його творами припало
на 50–60-ті роки 19 ст., а переклади Шевченкових творів болгарською
мовою почали з’являтися у 60–70-ті роки.
У 1863 році в Москві побачила світ книжка Райко Жинзифова
«Новоболгарська збірка», що вийшла болгарською мовою. У розділі
«Гусляр Тараса Шевченка»
автор помістив переклад «Тополі»,
«Утопленої», «Катерини» та трьох думок – «Вітре буйний, вітре буйний», «Нащо мені чорні брови», «Тече вода в синє море».
Активна зацікавленість болгарської культурної громадськості спадщиною Шевченка була спричинена соціально-історичними обставинами, що склалися в болгарських землях на середину 19 ст., коли національно-визвольна боротьба проти
османського поневолення сягла свого апогею. Ідейно-естетичні домінанти
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моЕвксінського Понта» відомого давньоримського державного діяча, історика і геограШевченкової поезії були співзвучними болгарським письменникам, які
безпосередньо наслідували українського поета. До творчості Шевченка
звернувся болгарський поет і публіцист П. Р. Славейков. Йому належать
переклади уривків із «Причинної», «Перебенді», поезій «Минають дні,
минають ночі», «Думи мої, думи мої, лихо мені з вами», балади «Тополя»,
що з’являються протягом 60– 70-х років ХІХ ст. Вплив Шевченка помітний і
в оригінальних творах поета.
Болгарська літературна громадськість не оминала увагою річниці з дня
народження і з дня смерті Кобзаря. В болгарській періодиці публікуються
статті про Шевченка як особистість та про його творчість.
З нагоди відзначення 50-річчя з дня смерті з ініціативи товариства «Слов’янська бесіда» у Софійському університеті відбувся літературний ранок, на якому пролунала,
крім інших, палка доповідь відомого болгарського вченого Івана Шишманова «Тарас
Шевченко, його творчість і його вплив на болгарських письменників перед Визволенням». Вона стала помітним здобутком болгарського шевченкознавства на ту пору. В
ній автор науково визначив ідейно-тематичні напрями впливу творчості Шевченка на
болгарських поетів. Пропагуючи творчість видатного українця, Іван Шишманов наголошував, що Україна і Шевченко – це одне ціле, і особиста доля поета є символом долі й
усього його народу. Піснями Шевченка співає сама Україна.
Наше буремне сьогодення стало підтвердженням влучної характеристики науковця
Шишманова, який відчув, що Шевченко – справжній палкий українець, і не тільки українець. Він слов’янин, і не просто слов’янин, а людина, що прагне через національні ідеї
досягти вищих загальнолюдських благ.
Любен Каравелов, Петко Славейков та Райко Жинзіфов увібрали не тільки окремі
поетичні мотиви українського митця. Шевченко їм дав свою улюблену поетичну форму –
мелодійний ритм віршів, що нагадують українську народну поезію. Всім відома
прекрасна пісня Любена Каравелова, перейнята легким смутком:
Хубава си, моя горо,
Миришеш на младост,
Но вселяваш в сърцата ни
Само скръб и жалост.
А хто з болгар не співав пісню на вірші Івана Вазова, в яких відчутний Шевченків
вплив:
Тих бял Денав се вълнува,
Весело шуми,
И Радецки гордо плува
По златни вълни.
До творчості Шевченка в різні періоди зверталися відомі болгарські
літературознавці й письменники: С. Божков, Е. Георгієв, В. Велчев,
Л. Мінкова, К. Кюлявков, Л. Стоянов, К. Зідаров та ін. У 50-х роках ХХ ст.
поетичний доробок Кобзаря почав перекладати Д. Методієв. В 1964 році в
його перекладах видано збірку «Кобзар», в яку ввійшли майже всі поетичні твори Шевченка. Переклади Методієва відзначаються високою художньою майстерністю, вони дали болгарському читачеві достатньо повне уявлення про непересічний талант і своєрідність світобачення Шевченка.
Цінуймо великого Кобзаря й поважаймо думки болгарських літературознавців щодо
оцінки лірики Шевченка, котра порівнюється ними з романтичною Музою Гейне, а у
своїй проникливості щодо опису прекрасної української природи, в передачі істинно
патріотичних почуттів типологічно близька до творчості двох великих англійських поетів
– Шеллі і Бернса. Дослідження рецепції Шевченка в Болгарії, яка вже має велику
дослідницьку літературу, продовжується нині на сучасних методологічних засадах і з
максимальною науковою об’єктивністю.
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О. П. Берестецька

ТАРАС ШЕВЧЕНКО І ПОЕТИ ПРИДУНАВ’Я:
КРІЗЬЧАСОВИЙ ДІАЛОГ
Постать Тараса Шевченка для української нації – «фігура Мойсеєвого формату» (М. Бриних). Він 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». Зі
словом Т. Шевченка міцно й нерозривно пов’язана історія національної культури й
загалом доля України «впродовж понад півтора століття, і воно стало наріжним
каменем духовності українського народу, усього його буття» (М. Ільницький). Творчість Кобзаря вичерпно потверджує відому тезу про те, що досконалою є тільки та класика, в якій вгадується «дух усього народу» (Т. Еліот). Тож цілком закономірно, що
творча особистість і неповторна спадщина Т. Шевченка доволі часто є об’єктом не
тільки наукового осмислення, але й творчої рецепції, відтак поетична шевченкіана
стала унікальним явищем світової літератури.
Шевченкові тональності (явно виражені чи свідомо приховані) мистецьки
реалізувалися й у творчості поетів Українського Придунавʼя – на рівні принципів
художнього узагальнення, а також у багатьох видах інтертекcту. Так, у ліриці
М. Василюка, за його ж словами, «вчуваються сполохи дум Кобзаревих». Т. Кібкало
провадить глибоко особистісну «розмову» з поетом у вірші «Якби прокинувся
Тарас...». В. Рева, ведучи віртуальний діалог з Т. Шевченком, порушує в такий спосіб
низку насущних проблем сучасної української дійсності, котрі боліли Шевченкові
«кожним нервом, кожною краплиною крові» (І. Франко). Використовуючи багаті
ремінісценції («і пекло раєм називає»; «і цілиться неситим оком») та палючі інвективи («панство совість пропиває») свого великого попередника, він апелює до поетапророка, називаючи його «рівноапостольним Тарасом»). Шевченківські мотиви,
цитатний матеріал, епіграфи є у ліриці поетів Придунавʼя своєрідним кодом, що засвідчує крізьчасовий діалог їх художніх свідомостей.
На міцному Шевченковому ґрунті постала лірика талановитої
татарбунарської поетеси Галини Лисої (1948-2018), художній світ
якої сформулювало Кобзареве: «Людей і Господа любить...». Про це
свідчать і вірші її збірок («Ехо душі», «Свіча», «Слово – не птах» та
ін.), й особисті зізнання: «Я завжди любила вірші. “Кобзар” Тараса
Шевченка був головною книгою дитинства. Лише тільки я навчилась
читати, запам’ятала багато його віршів ... У книзі «Доля» у мене є
вірш, присвячений Тарасу Шевченкові. Я люблю його вірші, і ця
любов залишиться зі мною назавжди...».
«Мені ж, мій Боже, на землі
Подай любов…»
(Т. Шевченко)
Просив поет: – «Подай, мій Боже,
Мені любов…». І Бог, як дар,
Дав йому СЛОВО на сторожу,
І СЛОВО вилилось в «Кобзар».
Вкраїни пам’ятник могутній,
Якому не роки – віки!
Будь перепусткою в майбутнє,
Де рідне слово, в дві руки
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Приймає кожная людина,
Бо в нім є ПРАВДА! Знає всяк:
«Кобзар» – це наша Україна,
Конкретна доля: брат, козак,

Де тим, що каламутять воду,
Не втриматися на коні,
Де не сховати від народу
Безправ’я, злодіянь, брехні.

Кріпачка, наймичка, сирітка,
І батько, й матір, і сестра.
Де кожному відкрита хвіртка
До слів любові і добра.

Ти вір, Тарасе, голуб сивий,
В пророчу силу своїх слів,
В хвилини розпачу і гніву
Піднімуться ряди братів.

Це наш поет велінням Божим,
Все переживши серцем сам,
Поставив СЛОВО на сторожі,
Мов заповіт залишив нам,

І слава про Вкраїну рідну
Розійдеться по всій землі.
«Кобзар» твій – доля наша гідна –
Повік світитиме в імлі.

Що Україні вічно жити!
Бо в кожній хаті – ПРАВДА є,
Де вистраждане й пережите
Все не позичене – своє.

І. В. Усатенко

У ПОЛОНІ КОБЗАРЕВОГО СЛОВА:
про цьогорічного лауреата Національної премії
імені Тараса Шевченка

«Шевченківська премія –
це знаменна і поважна іпостась
невсипущого кожноденного діяння
у сфері високої духовності,
утривалення неперебутних цінностей
української нації»
(Роман Лубківський)
Відомо, що березневі дні щороку приносять звістку про
нагороджених найпрестижнішою в Україні державною відзнакою
чільних представників красного письменства. Цю відзнаку –
Національну
премію
України
імені
Тараса
Шевченка
(Шевченківську премію) – засновано 1961 року з метою поцінування
найвидатніших творів літератури і мистецтва, публіцистики та
журналістики, які є вершинним духовним надбанням українського
народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують
історичну пам’ять народу, його національну свідомість і само-
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бутність, спрямовані на державотворення і демократизацію українського суспільства. Першими Диплом і Почесний знак лауреата 9 березня 1962 року отримали
Павло Тичина й Олесь Гончар у галузі літератури та Платон Майборода в галузі
музичного мистецтва.
Комітет з Національної премії імені Тараса Шевченка назвав цьогорічних
лауреатів. У номінації «Публіцистика, журналістика» найкращими визнали Богдана

Гориня та Оксану Забужко.

Богдан Горинь – політичний та громадський діяч,
народний депутат України 1-го та 2-го скликань, журналіст,
мистецтвознавець, політолог, колишній дисидент. Народився на Львівщині. Закінчив філологію Львівського державного університету ім. Івана Франка, працював вчителем у
львівській школі №7 та старшим науковим працівником
Львівської картинної галереї. У серпні 1965 року його
арештували та засудили «за антирадянську пропаганду» на
три роки концтаборів у селі Явас Мордовської АРСР к/т 11. Виступав у пресі як
літературний критик і мистецтвознавець, організовував видання і поширення
самвидаву. Був одним із засновників Української Гельсінської Спілки, у 1988-1990
роках очолював Львівську обласну організацію УГС. Нагороджений орденом «За
заслуги» III та II ступенів.
Творчим тріумфом Богдана Гориня стала його книга «Святослав Гординський.
На тлі доби». Ім’я знаменитого українця Святослава Гординського відоме в багатьох
країнах світу. Бо це була людина дивовижного й багатогранного таланту. Блискучий
художник, іконописець, мистецтвознавець, поет, перекладач творів світової літератури, журналіст, організатор літературно-мистецького життя. У 1944 році Гординський
емігрував, мешкав у США, в місті Верона, де й продовжував свої літературну і малярську діяльність. В 1993 році Гординського не стало. Про цього Великого Українця й
повідав світові цьогорічний шевченківський лауреат.
«Ця праця Богдана Гориня – його справжній творчий тріумф, – вважає
М. Слабошпицький. – Цій книзі Горинь віддав багато часу і сил, збираючи для неї
матеріал чи не по всьому світу. Це монографія про чоловіка ренесансного закрою,
яким був Святослав Гординський. Це – енциклопедія
культурного життя української політичної еміграції, це –
історія української діаспори від часів Другої світової війни,
це глибокий літературознавчий та мистецтвознавчий аналіз
усього, що пов’язано з іменем Святослава Гординського, це
– саме та праця, якої так не вистачало в нашій культурі.
Після появи Гориневої двотомової праці наша культура
справді стала багатшою і на осмислення її яскравого феномена, означеного іменем Святослава Гординського, і на прекрасний, публіцистичнодинамічний текст, котрий, здається, в нас міг вийти тільки з літературної робітні
Богдана Гориня». Тож, маємо усі підстави пишатися високими здобутками нашої національної культури світового засягу. А наразі гордісно привітаймо українську культурно-мистецьку громадськість із такою знаковою для нас подією, як фундаментальна книга «Святослав Гординський на тлі доби», а також її автора з високою й
цілком заслуженою нагородою – найпрестижнішою в Україні державною відзнакою.
Г. Б. Райбедюк
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ПІД ЗНАКОМ ШЕВЧЕНКОВОГО СЛОВА
Чимало наших співвітчизників прославили імʼя України своєю творчою працею як у
рідній землі, так і по всьому світу. Та є серед українців постаті, велич яких не може поміститися
в рамки національного буття – постаті світового, планетарного масштабу, що є скарбом усієї
людської цивілізації. Їх називають пророками, велетами духу, людьми, народженими
згори, тими, що отримали найвище Боже одкровення. Саме таким і є для України безсмертний Кобзар – Тарас Григорович Шевченко.
Є щось символічне в тому, що разом з першими кроками весни приходить він до
нас. Саме постать Великого Кобзаря, його ідеї та прагнення бачити Україну вільною й
самостійною є тим потужним об’єднуючим чинником, який в усі віки нашої непростої історії надихав і спрямовував будівників та захисників української державності на довгому тернистому шляху до Незалежності. Цього року вся Україна
вшановує 205-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка.
Тарас Григорович Шевченко – один із найбільших поетів у величній пекторалі історії України, а його поезії – то неперевершені перла в барвистому намисті української літератури.
Т. Шевченко виступив як поет-новатор, що приніс із собою в українську літературу «слово нове», новий світ поезії, неповторні образи, картини й барви, небачене
раніше багатство й широчінь тем, ідей, мотивів, жанрових форм. Він вивів українську літературу на шлях реалізму й народності. Творчість Шевченка багатогранна.
Митець був і глибоким ліриком, і творцем епічних поем, і видатним драматургом,
і різнобічно обдарованим митцем. Навіть якби Шевченко не став геніальним поетом,
то він все одно був би відомий світові як великий український художник.
За роки незалежності твори Шевченка видавались в Україні понад 100 разів. Перші
переклади творів поета, зокрема російською мовою, з’явилися ще за його життя. Список перекладачів, популяризаторів Шевченка в різних країнах світу становить понад
сотню імен. Зокрема, «Кобзар» могутньо залунав у країнах світу більш як 100 мовами. Шевченкова художня спадщина складається з понад 1000 творів. 120 композиторів створили на його слова майже 500 хорових, сольних, оперних, хореографічних та інших творів.
За півтора століття після смерті поета накопичено величезний інформаційний
матеріал про його життя і творчість, видано цікаві спогади сучасників: художників, літераторів, громадських діячів, істориків, етнографів, акторів, представників духовенства,
військових, політиків, рідних і близьких поета, і навіть звичайних селян. У цих спогадах
по крихітках відтворюється живий та неповторний образ Тараса Григоровича, його
чуйна і зворушлива душа, погляди й світогляд. Обсяг Шевченкіани можна порівняти
хіба що з обсягом літератури про найбільших світових поетів і митців. У фондах
бібліотеки зберігається багато цікавих книжок, які можуть стати в пригоді тим, хто
досліджує творчість Шевченка або цікавиться подробицями його біографії.
Розповісти про всі матеріали неможливо. Але акцентувати увагу на деяких найбільш цікавих виданнях творів Шевченка та нових книг, що надійшли бібліотеки
ІДГУ, про життєвий та творчий шлях Кобзаря – мета цього бібліографічного огляду.
Гордістю бібліотеки університету є Шевченківська енциклопедія, видана інститутом літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України до 200-річчя
від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Упорядники Шевченківської
енциклопедії у 6 томах прагнуть якомога повніше представити унікальну постать
Тараса Шевченка — поета й художника, показати органічність його національних
коренів,
пошуковість, розкутість і широту мислення, висвітлити його
роль — творця й будителя нації — в суспільному житті
українського народу, як у культурному процесі тієї доби, так і
в діяльності духовних спадкоємців і наступників — кількох
поколінь української інтелігенції.
Шевченківська енциклопедія — масштабний дослідницький і довідковий проект, що послуговується широким спектром науково
продуктивних стратегій — від традиційних біографічної, історикокультурної, психологічної
до психоаналітичної, структуралістської,
неоміфологічної та постколоніальної тощо. Таке розмаїття відображає наявний у
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шевченкознавстві плюралізм підходів, що сприяє поглибленому розумінню низки проблем.
Об’єктом опрацьовування у виданні є вся літературна, мистецька й епістолярна спадщина
Тараса Шевченка, дотичні до його особи документи і мемуари; атрибути вшановування пам’яті
Шевченка (пам’ятники, меморіальні дошки й музеї), твори літератури і мистецтва,
що інтерпретують його постать і спадщину, а також особи з його оточення,
письменники, художники, скульптори, композитори, співаки, актори, перекладачі,
літературознавці, краєзнавці – усі, хто досліджував і популяризував доробок
великого поета.
Наступне видання – факсиміле «Гайдамаків» 1841 року, монографія професора
Григорія Грабовича «Шевченкові “Гайдамаки”: Поема і критика» та праця Олеся
Федорука «Перше видання Шевченкових “Гайдамаків”: Історія книжки» – комплект, який вийшов у рамках Ювілейного проекту на вшанування 200-річчя від дня
народження Тараса Шевченка. Факсимільне видання «Гайдамаків» відтворює першодрук із граничною точністю: кількість сторінок, їх розмір, ґатунок паперу і, найважливіше, текст. Розвідка-інтерпретація проф. Грабовича по-новому й у глобальному контексті осмислює як рецепцію твору, так і його форму та зміст, а
також роль поеми у становленні Шевченка як національного поета. У
щедро ілюстрованому дослідженні-коментарі Олеся Федорука переглянуто та узагальнено друковані й архівні джерела, пов’язані з історією
написання, виходу у світ і поширення поеми. У додатку вміщено критично вивірений текст першого видання «Гайдамаків».
Ще одна новинка, яку щойно отримала бібліотека і на яку ми
хотіли звернути вашу увагу, це Вибрані твори у 3 т. Гримича Віля. До
першого тому тритомного зібрання творів відомого українського перекладача з багатьох, в їх числі рідкісних мов, лауреата премії імені Максима
Рильського, Почесного члена Словенської академії наук та мистецтв,
бойового офіцера Другої світової війни Віля Гримича увійшли наукові
та літературно-критичні праці автора з шевченкознавства та і сторії зарубіжної літератури й культури.
У розділі Шевченкознавство надаються дослідження про перекладачів
та популяризаторів Тараса Шевченка в Словенії. Це, по суті, окрема
наукова праця (щоправда, написана не в академічному стилі, а з
есеїстичною розкутістю); тут є чимало яскравих біографічних
епізодів із життя Шевченкових перекладачів та популяризаторів цього
краю (Йосип Абрам і Йожко Крагель). До речі, Шевченковому відлунню
присвячено не тільки яскраві словенські сторінки, а й такі серйозні дослідження,
як «Албанська література і Шевченко» та «Хорватська література і Шевченко».
Автори книги З «Кобзарем» у серці крізь при зму музей ної експози ції
унікального та єдиного музею однієї книги – «Кобзаря» – намагались висвітлити
історію видання творів великого поета. Цікавим шляхом, іноді долаючи різноманітні перепони, до читача дійшли деякі збірки поезій Т. Г. Шевченка. Книга
ілюстрована численними світлинами та книжковими знаками — екслібрисами
шевченківської тематики з фондової колекції музею. Вона стане у пригоді широкому колу читачів і взагалі всім, хто цікавиться українською культурою.
У книжці Олександра Бороня «Поет і його проза: генеза, семантика і рецепція Шевченкової творчості» – зібрано статті, в яких проаналізовано деякі
засадничі образи Шевченкової поезії та поетики його прози, досліджено маловивчені сторінки рецепції творчості поета та історії шевченкознавства, а також стан і перспективи сучасних шевченківських студій.
Також працівниками бібліотеки ІДГУ з нагоди вшанування 200-річчя від
дня народження Тараса Шевченка було підготовлено бібліографічний покажчик
«200 років Кобзареві», який включає понад 400 джерел про життя,
літературну та художню спадщину митця, дослідження його творчості, що
містяться у фондах бібліотеки.
Кожне покоління знаходить для себе близьке і зрозуміле в поезіях Шевченка. Чи не тому,
що твори говорили про добро і зло, про любов і ненависть, про вірність і зневагу... Поезія Кобзаря – це поезія вічних питань, поезія пошуку істини. Це поезія болю і страждань, поезія людських
почуттів, поезія боротьби, віри й волі... I все це віддзеркалилось у Слові поета.
Минають роки, десятиліття, століття, але товща часу не в змозі притупити гостру актуальність його слова для кожного з наступних поколінь, адже вся його велика спадщина
– поезія, проза, мистецтво – усе пронизане Любов’ю до людей, до України, до світу.
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