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Олег Безверхий 
(Вінниця)

РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ  
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Релігійні погляди Т. Шевченка стали об’єктом ґрунтовного 
наукового вивчення після здобуття Україною незалежності. 
Праці з цієї теми, видані діаспорою, переважно порушували 
основні принципи наукової методології та можуть розгля-
датися лише як суб’єктивні погляди на релігійний світогляд 
Великого Кобзаря. Мотивувалися вони бажанням «адапту-
вати» Т. Шевченка під ідейні цінності окремих соціальних 
груп. Зокре ма, виникла ціла низка праць про нібито позитив-
не ставлення поета до римо-католицизму, належність його в 
юнацькі роки до греко-католицизму, робилися неодноразові 
спроби видати антиправославну позицію поета лише за про-
тест проти імперської, державної РПЦ, а антихристиянські 
поезії – за протестантські тощо. Сучасна українська академіч-
на наука лише розпочала ґрунтовне наукове вивчення релі-
гійних погля дів Т. Шевченка протягом двох десятиліть неза-
лежності, тому можемо впевнено сказати, що релігієзнавчий 
розділ шевченкознавства ще не розроблений і знаходиться на 
етапі становлення. 

Мета цієї доповіді – розкрити проблемні питання дослі-
дження релігійних аспектів творчості Т. Шевченка, визначити 
методологічні принципи такого дослідження та основні ідеї ре-
лігійного шевченкознавства.

Методологічно під час дослідження релігійних поглядів Та-
раса Шевченка найпоширенішими є три помилки:

- Т. Г. Шевченко не відносив себе до жодної з релігійних кон-
фесій – він був позаконфесійною особою, тому навішування на 
нього конфесійних ярликів є безпідставним;
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- релігійні погляди Т. Шевченка розвивалися від дитячих 
років до останніх місяців життя, тому кожне судження про 
його релігійні погляди потребує щонайменше їх віднесення до 
певного періоду життя поета;

- Тарас Шевченко, як представник світоглядної меншості, як 
носій засуджуваних значною частиною соціального оточення 
поглядів, змушений був у повсякденному спілкуванні знахо-
дити певний світоглядний компроміс з оточенням; ця пробле-
ма відома кожному представникові релігійної або світоглядної 
меншини, але чомусь ігнорується дослідниками.

Яким чином можна виправити ці помилки?
1. Релігійний світогляд Т. Шевченка не можна детермінува-

ти конфесійною належністю: «православний», «греко-католик», 
«протестант», «язичник» тощо, як це роблять окремі автори. 
Щоб визначити релігійний світогляд Т. Шевченка, необхідно 
виділити на кожному етапі його творчості трансцендентні цін-
ності, що відображали його бачення релігійної реальності. Саме 
система цих цінностей і буде змістом, який треба означити. 

2. Релігійні погляди Т. Шевченка пройшли щонайменше три 
етапи розвитку:

- традиційно-православний, на якому належність до право-
славної церкви розглядалася як складова української етнічної 
ідентичності; цей етап охоплює період приблизно з юності до 
1831–1838 років;

- містично-євангельський, на якому Т. Шевченко за-
глиблюєть ся у релігійні переживання, зосереджуючись на по-
чутті духовної любові, до якої його тимчасово надихає постать 
Христа та євангельські персонажі; цей період триває приблиз-
но від 1831–1838 років до 1958–1959 років;

- україноцентричне єдинобожжя, що поєднується з анти-
християнством, яке поет-пророк сповідує протягом останніх 
15 місяців свого життя.

Необхідно поділити соціальні комунікації Т. Шевченка на 
поетич но-світоглядні та побутово-утилітарні. Перші, оприлюдне-
ні на безсмертних сторінках «Кобзаря», виражають глибини світо-
гляду поета-пророка. Другі, що містяться у його листах і повсяк-
денному спілкуванні, відображеному в спогадах про Т. Шевченка, 
не мають такої ваги і призначені для розв’язання життєво-побуто-
вих проблем. Також не можна виключати й елементів зовнішнього 
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конформізму поета, який в останні роки життя активно займався 
видавничою справою та вирішував багато практичних питань. 
Цей конфлікт між публічними висловлюваннями поета-пророка 
та побутовими судженнями фізичної особи знайомий і зрозумілий 
кожному, хто належав до релігійної або світоглядної меншини. 
З погляду соціальної психології, це цілком природне явище.

Нас насамперед зацікавив той період творчості Великого 
Кобзаря, у якому він відмежувався від християнства. На думку 
учасників науково-теоретичних семінарів, які проводилися у 
2011–2013 роках в Університеті рідної української віри, релі-
гійний світогляд Тараса Шевченка з грудня 1859 року до берез-
ня 1861 року характеризується такими ідеями:

- містицизм;
- правда як основна духовна категорія;
- антихристиянство, відокремлення істинного Бога від 

біблій ного Бога-Отця; 
- ненависть до російського самодержавства як релігійна ідея;
- духовний україноцентризм.
Цей період творчості Великого Кобзаря привертає значну 

увагу в рідновірському середовищі, оскільки названі духовні 
цінності зближають світогляд Тараса Шевченка з сучасним 
українським рідновірським єдинобожжям. 

Чи була система релігійних поглядів Т. Шевченка продуманою 
і свідомою, чи стихійною і випадковою? Ми впевнені, що Т. Шев-
ченко мав чітке концептуальне бачення ідеальної релігії Правди як 
близьке до дохристиянського єдинобожжя. Зазначимо, що бачення 
дохристиянської релігії предків українців як поклоніння Єдиному 
Богу, що є носієм правди і любові, описане у «Книзі буття україн-
ського народу», було створене учасниками Кирило-Мефодіївсько-
го товариства та, як вважають дослідники, її ідеї формувалися під 
безпосереднім впливом Тараса Шевченка. Відмінність релігійних 
поглядів Т. Шевченка від «Книги буття…» полягає в тому, що у 
вказаній книзі єдиний бог дохристиянського часу ототожнюєть ся 
з біблійним Богом-Отцем. У творчості поета 1859–1861 років Бог 
Правди протиставляється біблійному Богу-Отцю. 

Проблема близькості Бога Правди в уявленнях Т. Шевченка 
і дохристиянського Єдиного Бога у «Книзі буття» є достатньо 
виразною, щоб привернути увагу науковців і стати предметом 
дослідження. 
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Україноцентрична релігія Бога Правди. Тарас Шевченко у 
низці своїх поезій заперечує правдивість, тобто істинність хрис-
тиянства. Основою такого твердження стали, на думку пое та, не-
справедливі страждання Українського Народу. Логіка Великого 
Кобзаря проста і зрозуміла: за християнським вченням, біблій-
ний Бог-Отець всемогутній і все у земному світі відбувається з 
його волі. Якщо страждання українців зумовлені його волею, то 
він або помилково дозволяє їх, або він є носієм зла. У своїй ви-
датній поемі «Кавказ» (1845) Тарас Шевченко вперше виразно 
оголює цю суперечність – він звинувачує біблійного Бога-Отця 
у злочинах людовбивства на Кавказі, поєднуючи це звинувачен-
ня з уявленням про сплячу Правду. Поет закликає Бога-Отця 
отямитися і протиставляє йому героя, який стоїть на боці Прав-
ди. Контекст поеми вказує на те, що Тарас Шевченко вважає, що 
Бог-Отець помиляється, перебуваючи на боці російського само-
державства, що є ворогом Правди.

Цей конфлікт протягом усієї подальшої творчості поета то 
вщухає, то знову загострюється. Апогеєм прозріння пророка 
стає зречення біблійного Бога-Отця за півроку до смерті у пое-
зії «Ликері» (05.08.1860): «І візантійський саваоф одурить! Не 
одурить бог…». В чому ж Тарас Шевченко бачить обман з боку 
біблійного Бога-Отця? Очевидно, в тому, що Бог-Отець не по-
миляється, а свідомо і цілеспрямовано чинить зло українцям, 
обманом видаючи себе за нібито носія правди. Ця тема багато 
років звучить у творчості поета-пророка як проблемна. І ось на-
решті він завершив пошуки істини і поставив крапку.

Ця особиста релігія Тараса Шевченка є україноцентричною, 
бо мірилом істини є ставлення до страждань українців. Ця ре-
лігія єдинобожна, бо поет-пророк звертається до особи Бога. 
Ця релігія після поезії «Ликері» (05.08.1860) стає нехристиян-
ською і навіть антихристиянською, бо Саваофу поет відмовляє 
у праві називатися Богом. 

Коротко розглянемо знакові поезії останнього періоду роз-
витку особистої релігії Тараса Шевченка. Зазначимо, що по-
штовхом до початку цього етапу стала подорож поета в Україну 
після тривалого заслання. Побачене так прикро вразило його, 
що пробудило почуття, яке можна назвати «священною лют-
тю», та спричинило різкий зсув світогляду, включаючи його 
релігійну складову.
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1. Подражаніє Ієзекіїлю. Глава 19 (06.12.1859). Метафорич-
ний образ царя як втілення світового зла. Походження царя від 
протиприродного поєднання людини з хижаком. Сцени цар-
ського людожерства. Царський рід у темниці купається у своїй 
крові. Вони вже не гарчать, як хижаки, а огидно виють-плачуть. 

2. Осії. Глава XIV. Подражаніє (25.12.1859). Використовуєть-
ся прийом антитези. Спочатку поет-пророк передрікає заги-
бель України, потім вкладає в уста Бога прокляття про загибель 
України. Останній за обома промовами судилося загинути через 
гріхи. Серед цих гріхів – діяння Богдана, Петра, поганих панів. 
Заклик до України воскреснути сполучається з тим, що вона 
має зректися панів. Лунає прокляття на них та пророцтво про їх 
жорстоку загибель від людей. Поет-пророк додає, що їхнє шану-
вання царя – лжива віра. На останок він закликає Матір-Украї-
ну сказати своїм дітям про брехливість царів («боги, ті ідоли в 
чужих чертогах»). Правда оживе, надихне, накличе, нажене нове 
слово, яке врятує народ від царя. Правді надається особистісних 
рис, вона постає як живий Дух, Бог, україноцентрична сутність.

3. Дівча любе… (15.01.1860). Звинувачення Бога в тому, що 
він не зупиняє зла, хоча має для того силу. З контексту очевид-
но, що йдеться про християнського Бога. Бог-Отець Біблії та 
Правда роз’єднуються. 

4. Гімн чернечий (20.06.1860). Заперечення християнського 
Бога-Отця, кепкування з нього.

5. Подай же й нам… (25.06.1860). Звернення до «всещедрого 
бога» про вічне кохання. Бог називається у позитивному кон-
тексті й не має християнських конфесійних ознак.

6. Світе ясний! Світе тихий! (27.06.1860). Антиправослав-
ний вірш. Передбачення майбутнього спаплюження предметів 
православного культу.

7. Ликері (05.08.1860). Антицерковний і антихристиянський 
вірш. Протиставлення Саваофа і Бога.

8. І Архімед, і Галілей… (24.09.1860). Проти церковної ідеоло-
гії підтримки самодержавства.

9. Саул (13.10.1860). Десакралізація монархії та кепкування 
з неї. Монархія – джерело всесвітнього горя.

10. І тут і всюди… (30.10.1860). На Землі темрява і неправда. 
Сонце – символ Правди. Разом із Сонцем встає Правда. Впер-
ше використано образ праведних царів.
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11. І день іде… (05.11.1860). Поет чекає апостола Правди. 
Його образ постає як антитеза апостолам християнства.

12. Бували войни… (26.11.1860). Метафоричний образ рево-
люційного оновлення України. Містичне знищення москов-
ської монархії: розбитий трон та розірвана порфіра. Царя-ідола 
знищено. «Ми» помолимося Богу. Утверджується ідея Бога, 
який на стороні української революції та за знищення москов-
ського духовного і земного самодержавства.

13. Чи не покинуть нам, небого… (15.02.1861). Уявний пе-
рехід у потойбічний світ. Останній вірш Тараса Шевченка. 
Напов нений еллінськими язичницькими міфологічними обра-
зами. Рай зображується як українська оселя, багата на спогади 
про Дніпро, Україну, могили-кургани. Жодного християнсько-
го елемента в контексті немає. Утверджується посмертне буття 
українця серед українських святинь.

Навіть такий побіжний розгляд основних ідей найважливіших 
поезій Тараса Шевченка останнього періоду розвитку його осо-
бистої релігії доводить тези про її містичність, україноцентризм, 
антихристиянство, єдність з Богом Правди. Бог Правди не всемо-
гутній – він протистоїть світовому злу, одним із головних втілень 
якого є московське самодержавство. Бог Правди змагається через 
дії героїв, яких він надихає, боротися за Правду. 

Отже, розглянувши особливості релігійного світогляду Та-
раса Шевченка, ми вважаємо основні його ідеї змінюваними в 
часі та не достатньо дослідженими. Розвиток релігійного сві-
тогляду Великого Кобзаря можна поділити на кілька етапів, 
останній з яких почався в грудні 1859 року унаслідок подорожі 
по Україні після багаторічного заслання. У Тараса Шевченка 
вибухає лють проти самодержавства та його релігійного опі-
куна – християнської церкви – за гноблення та приниження 
Українського Народу. Релігійні погляди поета-пророка остан-
ніх 15-ти місяців його життя містять ідеї нехристиянського 
Бога, релігійного україноцентризму, містицизму, посмертного 
буття душі, основної релігійної категорії Правди. 

1. Шевченко Т. Г. Кобзар / [вступ. ст. акад. АН УРСР М. Рильського]. – 
Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1960. – 540 с.
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Інна Більченко 
(Переяслав-Хмельницький)

ВПЛИВ ІСТОРИЧНИХ ПРОЦЕСІВ  
ХVIII – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ  

НА ЗМІНУ АРХІТЕКТУРНИХ І ФУНКЦІОНАЛЬНИХ 
ОСОБЛИВОСТЕЙ БУДИНКУ  

ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО КОЛЕГІУМУ 1753 РОКУ

2 жовтня 2013 року виповнилося 275 років із часу засну-
вання Переяславського колегіуму. Діяльність цього духовного 
нав чального закладу, який називали то латинською школою, то 
Слов’яно-латинським училищем, то Переяславською семіна-
рією, трапляється навіть назва «Берліанська колегія», охопила 
майже півтора століття.

Вивчення його історії розпочалося в середині ХІХ ст. Дже-
рельною базою для досліджень діяльності Переяславсько-Бо-
риспільської єпархії (1733–1785) є невеликі історичні довідки 
та статті з історії колегіуму. Серед них – «Иерархия Переяс-
лавско-Полтавской епархии» протоієрея Д. Юзефовича, що 
вийшла в «Полтавских епархиальных ведомостях» 1863 року, 
«Полтавская епархия в ее прошлом и настоящем» О. А. Гра-
новського, видана в м. Полтаві 1904 року, та ін.

Початок ХХ ст. ознаменовано появою праць, у яких зібрано 
і введено до наукового обігу значний обсяг архівних матеріа-
лів про навчально-виховний процес у духовному закладі, про-
світницьку діяльність єпископів, які перебували на Переяс-
лавсько-Бориспільській кафедрі, та видатних випускників 
Слов’яно-латинської школи. У цей період історіографія поча-
ла просуватися від фактографічних досліджень, систематиза-
ції матеріалу, виявлення ключових проблем до встановлення 
зв’язку історії колегіуму із загальними процесами в історії осві-
ти, церкви і культури. На особливу увагу заслуговують дорево-
люційні розвідки Володимира Пархоменка, який посилається 
на архіви Святого Синоду, Київської та Полтавської консис-
торій, що вийшли окремою працею «Очерк истории Переяс-
лавско-Бориспольской епархии (1733–1785)» (1908); Памфіла 
Левицького «Прошлое Переяславскаго Духовного училища» 
(1889); Анни Берло «Арсений Берло, епископ Переяславский 
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и Бориспольский» (1904). У зазначених розвідках з історії ко-
легіуму про будинок основного навчального корпусу згадуєть-
ся побіжно. Серед сучасних дослідників варто відзначити до-
робок Володимира Денисенка, Людмили Набок, Валентини 
Нікітіної, В’ячеслава Лохи. 

Початок історії Переяславської семінарії пов’язаний з ім’ям 
Переяславсько-Бориспільського єпископа Арсенія Берла. Про 
походження роду Берла відомо небагато. Арсеній був сином 
полкового переяславського судді Івана Берла. Коли в кінці 
ХVІІІ ст., після знищення козацтва, малоросійській козацькій 
старшині було запропоновано указом імператриці Катерини ІІ 
право зараховуватися до списку дворян, то нащадки переяс-
лавського судді Івана Берла, переходячи з козацького війська 
на службу в «дворянські» полки, у зверненні повідомляють на-
ступне: під час битви 1440 року з турками угорський король 
Владислав Ягелович на знак подяки за врятоване йому життя 
подарував золоте берло (скіпетр) їхньому предку, і після того 
рід їхній почав називатись Берло [10, с. 101–102].

Арсеній Берло був високоосвіченою людиною. Закінчив 
Києво-Могилянську академію та Львівський університет. 
28 січня 1733 року отримав призначення в рідну йому Переяс-
лавську єпархію [1, c. 12–13]: тут налічувалося 165 церков, чо-
тири монастирі й майже 100 тисяч православної пастви. Архіє-
рейський двір та церковні приміщення знаходилися в жалюгід-
ному стані. За його наказом у церквах єпархії заведено «Збірні 
книги», куди записувались імена жертводавців на церковні 
споруди, запровадив посади дияконів по всіх міських і сіль-
ських парафіях, де було два священика, заборонив протопопам 
та іншим духовним особам і світській владі давати і брати хаба-
рі й «посули» при посвяченні в сан священика чи диякона. Та, 
однак, найвизначнішою заслугою Арсенія Берла є заснування 
в жовтні 1738 року Переяславського колегіуму, де навчались 
діти всіх станів і який став помітним навчальним закладом на 
території України [9, с. 55].

Місце для колегіуму було відведено у дворі архієрейського 
Вознесенського монастиря. На прохання єпископа Арсенія для 
навчального корпусу настоятель Києво-Печерської лаври Іларі-
он Негребецький подарував чотири дерев’яні хати – «будинки, 
прозываемого Томаринскаго, за речкою стоячіе», для перевезен-
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ня яких, як зазначає Памфіл Левицький, потрібно було 50 під-
вод [12, с. 3]. За наказом єпископа будинки необхідно було тран-
спортувати до 10 липня 1738 року, взявши «у едного священ-
ника возъ, въ другого – лошадь, а отъ третьяго кто къ подводѣ 
человѣка сопредѣлить...» [10, с. 114]. Побудова ж самого примі-
щення була закінчена тільки в середині вересня. Звели корпус, 
підлогу будинку засипали землею, стіни обмазали глиною [1, 
с. 45]. Його відкриття було відкладено на жовтень того самого 
року, як видно з наказу єпископа Арсенія Золотоніському про-
топопу від 11 жовтня: «Въ новосооруженныхъ при домѣ нашемъ 
архіерейскомъ училищахъ имѣють быть сего года зачаты ученія – 
фары и инфимы, граматики, синтаксимы, поэтики, риторики, 
для якихъ ученій уже и учители учреждены...» [10, с. 115]. Датою 
відкриття училища вважається 2 жовтня 1738 року.

До Переяславської семінарії на навчання вступали діти 
священиків і паламарів. Мешканці Гадяча, Ніжина, Глухова, 
Любеча, Конотопа, Сум і навіть Києва та Чернігова. У Переяс-
лавській семінарії в перший рік її роботи здобувало освіту 
110 учнів, яких розподіляли по класах у такий спосіб: у фарі – 
30, в інфимі – 27, у граматиці – 11, синтаксимі – 24, поетиці – 6 
і в риториці – 12 осіб (у числі «різночинців» було 45 осіб). Це 
означає, що значна кількість учнів перейшла сюди на навчання 
з інших закладів [13, с. 73].

На честь засновника Переяславський колегіум називали 
«Collegio Berliana», тобто Берліанська колегія [10, с. 116].

18 липня 1748 року під час пожежі була знищена будівля 
навчального закладу, дзвіниця, монастирська палата над тра-
пезною з припасами, келія архієрея, всі братські келії. У 1745–
1751 роках кафедру єпископа очолював Никодим Срібниць-
кий. На період будівництва нового приміщення для навчан-
ня пристосували будинок Семена Мировича, що межував із 
кафедраль ним монастирем і раніше належав генеральші Кан-
такузіній. Незадовго до цього приміщення відремонтували і 
поставили огорожу [13, с. 75].

Новий корпус – замість згорілого – побудував наступник 
Никодима Іван Козлович (1753–1757), який особливу увагу 
зосереджував на справах семінарії та не шкодував особистих 
коштів для її відбудови. Завдяки його зусиллям  побудовано 
новий кам’яний корпус, що складався з чотирьох класних кім-
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нат із циліндричним склепінням і трьох сіней (усе це зберегло-
ся до наших днів), а дах покрили залізом.

Будинок колегіуму, що є важливою спорудою в системі 
архітектурного ансамблю колишнього Вознесенського мо-
настиря, зазнав перебудов, які були особливо масштабними в 
1782–1783 роках. У 1782 році єпископ Іларіон Кондратовський 
(1776–1786) подав клопотання до Св. Синоду про перебудову 
семінарського приміщення із проханням про дозвіл на добудо-
ву «одной каменной школы» (однієї класної кімнати) до голов-
ного семінарського корпусу. Однак, мабуть, отримали дозвіл 
на дві класні кімнати, адже в листопаді 1783 року будівництво 
було завершено, і колегіум мав такий вигляд: будинок в один 
поверх, що складався із 6 класних кімнат і сьома невелика кім-
ната для бібліотеки [13, с. 83]. Проте за якістю цегли прибудо-
вані класні кімнати були недовговічними – у 1868 році майже 
повністю обвалились і були розібрані. 

Споруду оздоблено декоративним ліпленням над порталами 
у 1753 році. Над правим входом розташовано вензель-моногра-
му з атрибутами єпископської влади, посохом та митрою. Над 
лівим входом – емблема Переяславської семінарії: внизу три 
кубла (хаос), з боків яких підіймаються пагінці (прагнення до 
знань), над ними півколом язики полум’я (горнило навчально-
го процесу), а в його лоні симетричні завитки (систематизовані 
знання) та голуб (Святий Дух, який освячує процес навчання). 
Сандрики декоровані барельєфними орнаментами рослинного 
характеру, де в основу композиції покладено виноградну лозу: 
в центрі кожного поєднання – поперечний розріз квітки, з бо-
ків якої виходять звивисті гілочки з листочками, що увінчують 
виноградні грона, листочки.

Важливо відзначити, що в оздобленні колегіуму одночасно 
з церковною символікою використовувались алегоричні зобра-
ження. Професор Харківського університету І. Тимківський, 
згадуючи своє навчання в Переяславському колегіумі, доклад но 
описав малюнок на дверях сіней у ньому. Зокрема, учням гра-
матичних класів адресувалося зображення мудреця, який з до-
лотом та молотом обтесував пень, що під ударами майстра-вчи-
теля перетворювався на ладного учня з книгою в руках. Піїтам 
та риторам призначалося зображення криниці, у яку опускалось 
пусте відро, а підіймалось переповнене водою, що хлюпала через 
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вінця. Спеціально для філософів і богословів був намальований 
орел, який пронизує темряву і летить до сонця. За цими спогада-
ми художник Іван Нестеренко відновив у 1972 році зображення 
на трьох вхідних дверях.

У 1814 році горище було переобладнано, надбудовано дру-
гий поверх із дерева, де розмістили класні кімнати духовного 
училища та бібліотеку. У 1854 році внаслідок пожежі другий 
поверх згорів. Покрівлю відновили без додаткового поверху.

У 1816–1917 роках будинок колегіуму був основним нав-
чальним корпусом духовного училища Полтавсько-Перес-
лавської єпархії. У 1917 році училище було закрито. Нова вла-
да (Рада народних депутатів) пристосувала корпус для скла-
дування реквізованого майна, залученого пізніше до колекції 
відкритого музею. Під час громадянської війни та німецької 
інтервенції місцевою владою прийнято рішення відкрити в 
колишньому навчальному корпусі народну лікарню. Із цією 
метою зроблено ремонт: засклені вікна, перестелена підлога. 
У 1925 році в місті був розташований на постій червоноармій-
ський стрілецький полк № 138. У будинку розмістили казар-
му, яка перебувала там до 1928 року, коли збудували для неї 
спеціаль не приміщення. До 1941 року військова частина вико-
ристовувала будівлю як лазарет, спортивні зали. 

Під час боїв восени 1943 року м. Переяслав-Хмельницький 
зазнало масштабних руйнувань, споруда колегіуму не стала 
виключенням і була суттєво пошкоджена: згоріла повністю 
дерев’яна конструкція даху, були зруйновані цегляні димоходи 
та на окремих ділянках – фронтони до самого склепіння. Вра-
ховуючи те, що будівля в цілому збереглася, комунальні служ-
би міста зробили невеличкий ремонт: засклили вікна та вкрили 
дах залізом. 

У 1954 році відбулося помпезне святкування 300-літньо-
го ювілею Переяславської ради, підготовка до цієї події по-
ширилася на всі сфери діяльності міста. Зокрема, на початку 
1953 року «Київоблпроект» затвердив генеральний план рекон-
струкції та розвитку м. Переяслава-Хмельницького. До зазна-
ченої вище річниці готувалася вся область. Із цією метою на-
чальником управління у справах архітектури при Раді Мініст-
рів УССР В. Орєховим був затверджений перелік пам’яток 
архітектури Київської області, які належало обстежити та 
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провести ремонтно-реставраційні роботи. Відповідно значну 
частину зазначеного переліку становили архітектурні пам’ятки 
м. Переяслава-Хмельницького, серед них і кам’яний будинок 
Колегіуму ХVIII ст. республіканського значення (Постанова 
Ради Міністрів УРСР № 2119 від 3 жовтня 1953 р.) [4, арк. 1]. 
Для цієї справи відрядили старшого архітектора обласного від-
ділу П. Дроздова, який зазначив, що колегіум потребує облаш-
тування даху, ремонту штукатурки внутрішніх та зовнішніх 
стін. Начальник області у справах архітектури Іван Никифоро-
вич Днестров висловив пропозицію у вищезазначеному звіті, 
зауваживши, що для якнайдовшого збереження архітектурних 
споруд Вознесенського монастиря необхідно вплинути на штаб 
округу військової частини № 44040 і КЕЧ Печерського райо-
ну, у відомстві яких знаходяться архітектурні пам’ятки Возне-
сенського монастиря, і змусити їх взяти на себе зобов’язання з 
охорони експлуатації та по ремонтно-реставраційних роботах. 
Проте командир військової частини полковник Браунштей і 
заступник начальника КЕЧ підполковник Стояновський поси-
лаються на відсутність у них коштів і можливостей для такого 
величезного обсягу робіт. Тому І. Днестров пропонує передати 
вищезазначені пам’ятки на баланс обласного відділу і організу-
вати їхнє збереження. Для цього виклопотати у Ради Міністрів 
УССР орієнтовно 500-600 тис. рублів [4, арк. 1]. 

Як результат, Постановою Ради міністрів УРСР № 2119 від 
3.10.1953 року було виділено охоронну зону навколо ансамблю 
колишнього Вознесенського монастиря, а територію оголоше-
но заповідником [7, арк 11]. 

У кінці 1953 року в м. Переяславі-Хмельницькому розпоча-
лися ремонтно-реставраційні роботи пам’яток архітектури [6, 
арк. 72]. Для здійснення наукових консультацій при виконанні 
обмірних, дослідницьких проектів і будівельно-реставрацій-
них робіт Академією Архітектури УРСР і управлінням у спра-
вах архітектури при Раді міністрів УРСР було затверджено 
наукового співробітника Інституту історії і теорії архітектури 
УРСР кандидата архітектури Г. Логвина [5, арк. 55]. Ремонтні 
роботи довірили проводити Республіканським науково-рес-
тавраційним виробничим майстерням Управління у справах 
архітектури при Раді міністрів УРСР, які представляв дирек-
тор – Ігор Антонович Митюк. За договором від 11.01.1955 року 
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всі роботи повинні бути завершені до 25.12.1955 року. Проте 
начальник обласного відділу у справах будівництва і архітек-
тури І. Дабагян звітує про закінчення ремонтно-реставрацій-
них робіт по комплексу споруд, що входять до архітектурного 
ансамблю Вознесенського монастиря (собор, колегіум, ротон-
да, дзвінниця), аж 30.01.1961 року. 

Певні перешкоди завадили вчасно закінчити роботи. Зга-
дувана вже Постанова Ради міністрів УРСР від 3.10.1953 року 
№ 2119 зобов’язувала Київський військовий округ звільнити до 
1.01.1954 року приміщення колегіуму Вознесенського монасти-
ря і каплиці над входом в печери, але цього не було виконано 
до жовтня 1961 року, що ускладнювало хід робіт, як пише І. Да-
багян у своєму звернені до помічника військами КВО генерал-
лейтенанту інженерних військ І. Зайцеву: «Командир воинской 
части, расположенной в г. Переяслав-Хмельницкий вместо того, 
чтобы освободить территорию охранной зоны и соответствен-
но отгородиться от здания бурсы, потребовал от производите-
ля работ установить сплошной забор высотой более 2-х метров, 
оставляющий большую часть охранной зоны в расположении 
воинской части. При этом было заявлено, что в случае, если это 
не будет выполнено в срок до 12 августа 1961 г., то будет пре-
кращен допуск рабочих в здание бурсы» [8, арк. 72]. Мабуть, ге-
нерал-лейтенант І. Зайцев не зміг владнати конфлікт, породже-
ний цим зверненням, адже Є. Старостіна, директор Київської 
міжобласної науково-реставраційної виробничої майстерні № 1 
cкаржиться, що протягом серпня-вересня всі матеріали доводи-
лося постачати на додаткову відстань у 150–200 м крізь вікон-
ний отвір з боку вул. Г. Сковороди. Зазначений конфлікт було 
вирішено і в кінці жовтня 1961 року завершено реконструкцію 
будинку Переяславського колегіуму.

У 1963 році виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької 
ради депутатів трудящих Київської області УРСР звертаєть-
ся до обласного виконавчого комітету з проханням передати 
колегію ХVІІІ ст. і собор Вознесенського монастиря у вико-
ристання Переяслав-Хмельницькому історичному музею. Об-
ласть погодилася і підтвердила вищезазначене прохання Роз-
порядженням № 31 від 5.03.1963 року [2, арк. 68].

У 1972 році з нагоди святкування 250-річчя від дня наро-
дження Григорія Сковороди на сесії міської ради, за поданням 
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директора історичного музею М. Сікорського, було прийнято 
рішення про відкриття в будинку колишньої Переяславської 
семінарії музею Г. Сковороди, адже саме в Переяславському 
колегіумі видатний український мислитель розпочав свою пе-
дагогічну діяльність. У той час офіційна історіографія дотриму-
валася версії, що саме 1753 рік є часом перебування Г. Сково-
роди на посаді вчителя поетики в Переяславі. Тому Київською 
обласною радою трудящих було видано Розпорядження № 132 
від 10.03.1972 року щодо встановлення меморіальної дошки на 
будинку колишнього колегіуму з наступним текстом: «В цьому 
будинку в Переяславському колегіумі в 1753–1754 роках ви-
кладав поетику видатний український просвітник, філософ і 
поет Григорій Савич Сковорода». Сучасні сковородинознавці 
дослідили, що Григорій Савич працював в колегіумі, коли ще 
не був побудований кам’яний корпус навчального закладу. 

Будинок колегіуму 1753 року в м. Переяславі-Хмельниць-
кому – це високохудожня архітектурна пам’ятка, яка зазнавала 
перебудов, руйнацій, але не втратила своєї автентичності. Він 
репрезентує архітектурний стиль бароко, а будівельні прийоми 
зафіксували принцип побудови навчальних закладів на тери-
торії України XVIII ст. На жаль, більшість шедеврів українсь ко-
го бароко не збереглися. Тому споруди, що входять до складу 
Вознесенського монастиря, а серед них почесне місце займає 
будинок Переяславського колегіуму, потребують особливої 
опіки. Нині приміщення колегіуму є об’єктом державної влас-
ності і слугує для розміщення експозиції Меморіального му-
зею Г. С. Сковороди, що входить до складу Національного істо-
рико-етнографічного заповідника «Переяслав», який щороку в 
середньому відвідує майже 10 000 осіб.
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Лариса Буряк 
(Київ)

ОБРАЗ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  
В МЕМОРІАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЯХ  
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК

Ушанування пам’яті видатних діячів історії є одним з най-
більш задіяних і випробуваних прийомів у процесі формуван-
ня нової ідентичності, необхідність якої неодмінно постає на 
переломних етапах історії. Покликані творити мнемонічний 
канон, представлений подіями, постатями, місцями, традиції 
вшанування пам’яті окреслюють підґрунтя ідейних моделей. 
За своєю природою вони не залишаються незмінними, адже іс-
торія в цілому, як і підходи до неї, мають тенденцію до перегля-
ду, особливо в умовах кардинальних суспільних змін. 

У другій половині 1920-х років, позначених складною кон-
фігурацією соціокультурних і політичних трансформацій в 
Україні, радянська влада утверджувала свої позиції за допо-
могою розгортання українізації. Нова епоха, потребуючи кон-
струювання власної системи символів, визначила характер 
вибору об’єктів для вшанування пам’яті. Її особливістю стало 
органічне поєднання культурних надбань минулого із завдан-
нями побудови суспільного ладу, що змінював попередній. 
Система національних символів періоду українізації повинна 
була вибудовуватися на ґрунті національно-культурної спад-
щини, але з урахуванням тогочасних ідей і стратегічних планів.

У створенні меморіального конструкту важлива роль відво-
дилася М. Грушевському. Цілком закономірним у цьому кон-
тексті виглядає те, що влада всіляко ініціювала і сприяла його 
поверненню 1924 року в Україну як знаного й авторитетного іс-
торика, потужного інтелектуала та геніального організатора іс-
торичної науки, розраховуючи максимально використати його 
потенціал, у тому числі й у розробці нових ідеологічних канонів.

За концепцією М. Грушевського, український пам’яттєвий 
простір мав бути представлений постатями-образами, твор-
ча спадщина яких актуалізувалася й розглядалася в контек-
сті потреб революційного будівництва. Проте вже на початку  
наступного десятиріччя більшість діячів, пам’ять про яких 
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пропонувалася М. Грушевським для вшанування, було затав-
ровано й викреслено владою як «буржуазних націоналістів», 
і самого вченого в тому числі. Суттєво відретушований «ре-
волюційними фарбами», образ Т. Шевченка залишився чи не 
єдиним у пантеоні діячів українського відродження, які були 
визначені меморіальною стратегією Історичної секції ВУАН. 
А із часом його образ як революціонера-демократа став одним 
з ідеологічних символів радянської влади, яка докладала мак-
симум зусиль для його канонізації. 

З поверненням М. Грушевського з еміграції часопис «Украї-
на» був перетворений на провідний орган Історичної секції 
Української академії наук, у якому була запроваджена практи-
ка підготовки спеціальних випусків, присвячених ушануванню 
пам’яті видатних діячів національно-культурного відродження 
ХІХ – початку ХХ ст. Образи, що їх конструювали на сторін-
ках «України», формуючи нову ідентичність, претендували на 
те, аби бути вкарбованими в колективну свідомість. За ініціа-
тивою та безпосередньою участю М. Грушевського з 1924 по 
1930 роки було підготовлено декілька таких випусків. Наслід-
ком актуалізованої меморіальної складової часопису стала га-
лерея постатей, які репрезентували духовно-культурний пан-
теон української нації та претендували на те, аби залишатися, 
за висловом М. Грушевського, «вічно пам’ятними» в україн-
ській історії [2]. Ювілейні дати зазвичай виступали тим при-
водом, який надавав можливість загострити увагу на кожному 
з діячів, започатковуючи традиції вшанування пам’яті.

В умовах українізації до кінця 1920-х років стратегія Істо-
ричної секції ВУАН не суперечила офіційному курсу радян-
ської влади. Більш того, вона сприяла успішному проведенню 
українізації, формуючи пантеон лідерів нації, які виступали 
уособленням її багатого культурного потенціалу й мусили на-
дихати на нові звершення. Водночас присутність образів відо-
мих діячів українського відродження в наративному просторі 
формувала довіру до влади, підкреслювала національний ха-
рактер її політики.

Окрім персоніфікації мнемонічного ряду національного про-
стору, були окреслені основні принципи та підходи, за якими фор-
мувалася комемораційна концепція Історичної секції ВУАН.  
Погляди, дії, вчинки видатних людей, на переконання М. Гру-
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шевського, не потребували ретушування, навіть якщо вони 
ілюстрували їхні слабкі сторони. «Ми не іконописці, а істори-
ки, – писав М. Грушевський із цього приводу. – Ставимо не 
іконостас, а галерею типових представників нашого громад-
ського руху, в плоті і крові, в сильних і слабих формах їх діяль-
ності» [2, с. 20]. Одне з головних правил, яких необхідно було 
дотримуватися при конструюванні наративних образів ідейних 
провідників українства, він сформулював так: «Не утворення 
легенди, не вироблення іконного ліку мусить бути завданням,  
а вірне, історичне пізнання дійсної, живої, реальної одиниці, 
що відбила в собі свою епоху і вплинула на її розвій» [2, с. 20]. 

За традицією, вкоріненою в християнській свідомості та 
практиці, днями вшанування пам’яті вважалося закінчення 
земного життя людини. «Україна» в другій половині 1920-х ро-
ків, попри поширення комуністичної ідеології, продовжувала 
все ще дотримуватися діючих християнських канонів. Тому 
спеціальні числа часопису (ювілейні) присвячували рокови-
нам смерті видатних українських діячів, які мали персоніфіку-
вати пам’ятний національний простір. Серед них були Воло-
димир Антонович, Михайло Драгоманов, Микола Костомаров, 
Пантелеймон Куліш, Олександр Лазаревський, Іван Франко, 
Тарас Шевченко. Таким чином, були підготовлені своєрідні 
меморіальні наративно-візуальні комплекси з відповідними 
назвами: «В шістдесят четверті Шевченкові роковини», «В со-
рокові роковини смерті» (М. Костомарова), «Тридцять літ з 
дня смерті Михайла Петровича Драгоманова», «В тридцяті ро-
ковини Куліша», «В десятиліття смерті Франка», «В двадцять 
п’яті роковини смерті О. М. Лазаревського», «Дорогій пам’яті 
Володимира Боніфатієвича в двадцятиліття смерті». До цього 
мнемонічного ряду було зараховано Михайла Максимовича, 
перш за все, як автора відомого збірника «Малороссийских пе-
сен», століття виходу якого урочисто відзначали 1928 року. 

Вибудувані за усталеною схемою, різні за жанром, публі-
кації утворювали єдиний комплекс і надавали можливість 
скласти максимально багатогранний образ людини. Ювілейні 
збірники відкривалися зазвичай статтями М. Грушевського, 
які відігравали роль системоутворюючих у моделях пам’яті 
про кожну з постатей української історії, яку вшановували.  
Інші публікації – аналітичні статті, спогади, епістолярії, фото-
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графії, репродукції, що входили до складу історіографічного 
комплексу, доповнювали загальну конструкцію образу. 

Т. Шевченка, разом із двома іншими інтелектуальними про-
відниками нації – М. Костомаровим та П. Кулішем, представ-
никами кирило-мефодіївців, яких вважали творцями україн-
ського месіанізму, – М. Грушевський метафорично-образно 
окреслив «велика всеукраїнська трійця» [3, с. 9]. Ювілейний 
збірник, присвячений Т. Шевченку, вийшов 1925 року, хоча 
сама по собі Шевченкова дата – 64-та річниця від дня смер-
ті Кобзаря, яку відзначали того року, – була скоріш за все 
ординарною. Проте, оскільки вшануванню пам’яті Т. Шев-
ченка в академічній традиції надавали особливе значення, це 
зобов’язувало редакцію «України» підготувати спеціальний 
випуск, присвячений цій даті. 

Поставало цілком закономірне питання з приводу того, чи 
варто було щось додавати або корегувати в тому образі Т. Шев-
ченка, який вже існував. Серед поширених на той час різних 
його модифікацій більшість знаходилися в площині народ-
ницького культу Т. Шевченка, принципово не відрізняючись 
одна від одної. Жодна з них, з огляду на запити та виклики часу, 
не видавалася повною мірою актуальною в нових суспільно- 
політичних умовах. 

Свого часу народницький культ «Апостола й пророка Божо-
го Тараса» критикував М. Драгоманов. Попри це, С. Єфремов 
1911 року написав статтю до 50-ї річниці смерті Т. Шевченка з 
не менш культовою назвою «Апостол правди», створивши об-
раз радикального демократа й водночас «мужицького поета». 
У 1923 році з’явилося перше, а 1925-го – друге видання книги 
А. Річицького «Тарас Шевченко в світлі епохи», що позиціо-
нувалася як «перша марксистська монографія про Шевченка». 
Утім, вона тільки дещо модернізувала концепцію «мужицтва» 
Т. Шевченка. А. Річицький запропонував до розгляду «мужиць-
ку кріпацько-наймитівську, передпролетарську [курсив наш. – 
Л. Б.]» модель суспільної ідеології Т. Шевченка, який фігурував 
як «борець за визволення соціальної верстви – матері сучасно-
го робітничого класу, тієї верстви, що визволення своє здобуває 
лише в боротьбі цього класу проти капіталізму» [8, c. 225].

Процес конструювання образу «Великого Кобзаря» тривав, і 
публікації ювілейного збірника представляли основи академіч-
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них принципів, що мали виступати його підґрунтям. Відповідно 
до меморіального ескізу часопису, синтезований образ Т. Шев-
ченка відображав щонайменше чотири його іпостасі, а саме по-
ета, художника, революціонера, людину. Органічність і цілісність 
образу мали збалансований характер, хоча вже намітилися пев-
ні тенденції щодо спроб абсолютизації Кобзаря-революціонера. 
Особливо відчутними вони виявилися у вступній статті М. Гру-
шевського. Незвично коротка за обсягом, вона позначалася неа-
бияким пафосом і патетикою. Її лапідарність, на відміну від інших 
статей М. Грушевського в ювілейних збірниках, привертала увагу. 

Використовуючи талант публіциста з притаманною йому 
вишуканою метафоричністю, М. Грушевський проголошував 
Т. Шевченка «пророком» і «вождем», який доклав максимум 
зусиль задля того, аби настало «свято розбудження нового ко-
лективу – Робочого Народу України» [1, c. 3]. Натхненно на-
зиваючи Т. Шевченка «наш Революційний Вістун», усіляко 
оминаючи образ «мужицького поета», поширений у інтелек-
туально-науковому середовищі, М. Грушевський створював 
дещо інший портретний ескіз для широкого громадського про-
стору, а саме для формування колективної пам’яті класу, про-
голошеного «гегемоном революції». У фокусі статті опинилася 
нерозривна єдність двох знакових подій – річниці революції й 
ушанування пам’яті Кобзаря. Ода Т. Шевченку водночас про-
звучала закликом М. Грушевського до визнання революції, 
порив якої, на його переконання, «дійсно скропив землю во-
рожою кров’ю, – виорав глибокі борозни в ній і вивернув нові 
родючі верстви [курсив наш. – Л. Б.]» [1, c. 4]. Наслідки рево-
люції у реаліях політики українізації середини 1920-х років ще 
надавали вченому наснагу щиро вірити в її світлі ідеали. 

Образ Т. Шевченка, у відповідності до обраного М. Гру-
шевським публіцистичного стилю, досягав апогею глорифіка-
ції. Засвідчуючи та підкреслюючи власну глибоку пошану до 
Т. Шевченка, М. Грушевський навмисно прописував з великої 
літери «Слова Поетові», «Він / Його», «Його Слово», «Вели-
кий Кобзар», як і слова «Революція», «Народ» тощо. Прийом 
був розрахований на те, аби масовий читач неодмінно відчув 
той самий пієтет, що й автор тексту. 

Механізм, що його застосував М. Грушевський, щоб намі-
тити контури нового образу Т. Шевченка як символу револю-

www.etnolog.org.ua 
www.mau-nau.org.ua



23

ційних перетворень, був випробуваний попередньою історіо-
графічною практикою. Антитези, або протиставлення, були 
перевіреними її прийомами доби українського відродження, 
підпорядкованими ширшим національним та соціальним стра-
тегіям. Образ Т. Шевченка дореволюційної доби, за версією 
М. Грушевського, виглядав повною протилежністю тому, що 
мав бути викарбуваним у пам’яті покоління, яке розбудову-
вало новий лад. «Співець нездійснених мрій, розбитих надій, 
безповоротно упущених можливостей – Єремія над руїнами 
найкращих народніх поривань, проповідник братання з воро-
гами, ідеолог всепробачення» мав відійти в небуття й поступи-
тися місцем іншому – тому, хто виступав «суворим пророком 
безоглядного визволення, руйнування насильства і неправди, 
вождем поневоленого люду проти класового гніту» [1, c. 5].

Підґрунтям для радикальних образних трансформацій 
мав бути еволюційний характер творчості Т. Шевченка, її не-
вичерпна багатоманітність. «Його слово, незмінне в своїй бук-
вальній формі, неустанно еволюціонує в своїм змісті <…>, – 
писав М. Грушевський. – Верстви і покоління, як скрізь, так і у 
нас, зі змінами соціальних умов життя, еволюціонують в своїй 
національній ідеології і в соціально-політичних завданнях, як у 
всім іншім, і відповідно до того інакше підходили і підходять до 
Поетового Слова. По іншому його розуміють, знаходять у нім 
наказ собі і науку, і його рокове свято дає їм все нові гасла, все 
нові провідні гадки» [1, c. 3].

На тлі революційного образу Т. Шевченка, ескіз якого на-
креслив М. Грушевський, контрастом сприймалися міркування 
І. Франка в його статті, надрукованій серед ювілейних матері-
алів часопису. Вона мала незвичну історію, про що повідомля-
лося в короткому інформаційному супроводі, підготовленому 
К. Грушевською. Це була остання стаття І. Франка. Написану 
на замовлення одного з англійських професорів 1914 року з на-
годи столітнього ювілею Кобзаря, її надрукували в часопису 
The Slavonic Review лише десять років по тому, 1924 року.

Часопис «Україна» включив статтю І. Франка до ювілей-
ного збірника, зважаючи на раритетність і унікальність образу 
Кобзаря – ексклюзивного у своєму роді. Хоча, на переконання 
М. Грушевського, саме від такого образу Т. Шевченка – філо-
софа й пошановувача внутрішньої свободи людини – слід було 
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відмовитися через те, що він утратив свою актуальність, не від-
повідав загальним настроям суспільства на новому етапі його 
розвитку, а головне – завданням влади, яка воліла би бачити 
в Т. Шевченкові передусім революціонера, а не заглибленого 
в сум чоловіка. Утім, зважаючи на поліваріантність тогочасної 
ідеологічної палітри, М. Грушевський надрукував у часопису 
«Україна» матеріали, які вважав цінними, попри те, що вони 
руйнували канонічність замовлених обрисів. 

У І. Франка суть поезії Т. Шевченка зводилася до єдиної 
формули, окресленої як «туга за життям». Її основними еле-
ментами були вільне життя, особиста й суспільна свобода. Так, 
поетично-філософською вершиною творчості Т. Шевченка 
І. Франко вважав поему «Марія», на чому неодноразово наго-
лошував. А символічним уособленням екзистенційної неспра-
ведливості існуючого світу та страждань людства у творчості 
Т. Шевченка, на думку І. Франка, поставала жінка. «Я не знаю 
в світовій літературі поета, який би став таким послідовним, 
таким гарячим, таким свідомим оборонцем права жінки на по-
вне і людське життя! – писав І. Франко. – <…> Не диво ж, що 
понад усе він бачив в діві Марії, матері Ісусової, найвище мо-
ральне осягнення людства, – тую велику ідею людської любо-
ви, що являється основою християнства» [5, c. 9].

На цю поему, написану поетом 1859 року, як на визначне 
явище в його творчості, свого часу звернув увагу М. Драгома-
нов. З його ініціативи у видавництві «Громада» в Женеві її було 
перевидано з коментарями історика («Mariya maty Isusowa: 
Wirszi Szewczenka z uwahamy M. Dragomanowa». – Geneve, 
1882). Ще в грудні 1883 року І. Франко в листі до М. Драгома-
нова  підкреслював: «На людей простих більше враженіє робить 
Ваша передмова до “Марії” і примітка, ніж сама поема, котрої, 
впрочім, і образовані у нас не вміють оцінити, а котра мені вида-
ється найгеніальнішим з усього, що написав Тарас» [6]. Підходи 
Т. Шевченка до її біблійного змісту, як уважав М. Драгоманов, 
не можна назвати екзегетикою: «Шевченко в Марії показавсь 
зовсім не екзегетом (і звісно!), а, сказать би, вільним євангеліс-
том, котрий од себе розказав казку про Марію і Ісуса» [4, с. 98]. 

Образ Т. Шевченка-поета в ювілейному числі «України» 
доповнювався рисами, окресленими в статтях відомих літера-
турознавців С. Єфремова, П. Филиповича, М. Новицького, які 
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на той час вже були авторами численних критичних розвідок, 
присвячених поетичній творчості Кобзаря. За їхньою редакці-
єю впродовж 1921–1926 років були надруковані Шевченків-
ські збірники, вийшло двотомне видання «Шевченко і його 
доба» і готувалося «Повне зібрання творів Т. Шевченка».

Т. Шевченка-художника було репрезентовано в розвід-
ках В. Щавинського «Шевченко як маляр» та О. Новицького 
«Шевченко та Рембрандт». Примітно, що на момент подання 
статей до редакції обидві вони мали однакову назву «Шевченко 
та Рембрандт», що свідчило про поширення певного образно-
го канону Кобзаря, якого порівнювали з великим голландцем. 
Хоча подібність художньої манери двох митців була очевид-
ною, О. Новицький віддавав пріоритет соціальним ознакам, 
що підкреслювали їхню схожість. З огляду на нові підходи до 
творчості Т. Шевченка в цілому й художньої зокрема, О. Но-
вицький наголошував: «Головна спільність між Шевченком і 
Рембрандтом полягає у соціальних умовах: Рембрандт є ви-
разник у мистецтві ідеалів робітничого голландського народу 
за того часу, коли той тільки що одержав перевагу над своїми 
ворогами; Шевченко є виразник такого ж українського народу 
за тих часів, коли почався його національний рух» [7, c. 125]. 

Не відступаючи від задекларованих принципів щодо тво-
рення пам’ятних образів видатних постатей, які повинні мати 
різностороннє висвітлення, М. Грушевський сприяв опубліку-
ванню матеріалів, що дозволяли скласти багатогранний просопо-
графічний портрет Т. Шевченка. Він при всій своїй величності 
не був позбавлений «олюдненості» в аспекті приватного життя, 
що продовжувало привертати увагу як науковців, так і широкої 
громадськості. Свого часу з’явилася праця відомого шевченкоз-
навця П. Зайцева «Перше кохання Шевченка», на друкована 
1914 року в столичному часопису «Вестник Европы». Через де-
який час вона вийшла окремим виданням [5]. Автор розглядав 
маловідомий твір Т. Шевченка – поему «Мар’яна-черниця» – у 
контексті нових епізодів біографії поета. Після трагедії, що ста-
лася з Оксаною – першим коханням Т. Шевченка – доля кожної 
дівчини, як уважав П. Зайцев, лякала поета, і це відбилося на 
всьому подальшому його житті й творчості. 

У ювілейному збірнику «Україна» невипадково було вмі-
щено розвідку П. Руліна «Шевченко і К. Б. Піунова», у якій 
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йшлося про жіноче оточення Кобзаря. Тим самим підтвер-
джувалося, що величність образу генія не виключає елементів 
людськості в його презентації. Пізніше тема приватного життя 
Т. Шевченка знайшла не менш цікаве звучання в талановитих 
працях М. Могилянського [10]. 

Меморіальна концепція ВУАН, з одного боку, була позначе-
на актуалізацією національної парадигми як домінанти, з іншо-
го – адаптована до реалій нового суспільного устрою. Ушану-
вання пам’яті видатних постатей української історії органічно 
вписувалося в соціокультурний і політичний контекст украї-
нізації. Водночас багатомірність останньої дозволяла експери-
ментувати з творенням образів, представляючи українських 
геніїв, зокрема Т. Шевченка, живими людьми, які, окрім свого 
таланту, що забезпечив їм місце в пантеоні української історії, 
мали й звичайні людські почуття. Згідно з філософськими мір-
куваннями М. Грушевського, вони за принципом «світла-тіні» 
більшою мірою відображали велич постатей, підкреслюючи 
їхню наближеність до народу. 
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Валентин Вандишев 
(Суми)

ФІЛОСОФУВАННЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА:  
 СЛОВО ТА ІДЕЯ

Час плинний. Як писав Т. Г. Шевченко,

Все йде, все минає – і краю немає…
Куди-ж воно ділось? відкіля взялось?
І дурень, і мудрий нічого не знає.
Живе… умірає… одно зацвіло,
А друге завьяло, на віки завьяло,
І листя пожовкле вітри рознесли [4, с. 36]  1.

Швидко чи повільно плине час, залежить від того, хто, де 
і коли його сприймає. Еммануїл Кант говорив про те, що час 
є формою суб’єктивного сприйняття. Думаю, що для Тараса 
Григоровича ця філософська ідея була б цілком прийнятною. 

Двісті років віддаляють нас від часу народження найвизнач-
нішого сина українського народу. Двісті років тому народи-
лася талановита людина, поетична, художня натура, всіма 
фібрами своєї душі віддана рідній землі і пригнобленому, ві-
ками грабованому і своїми, і чужими, і прийшлими тимчасово 
і надовго. Проте більше, мабуть, тривожили душу поета: 

Не так тії вороги,
Як добриї люди – 
І окрадуть жалкуючи,
Плачучи осудять…  [4, с. 219].

* * *
Доборолась Україна
До самого краю:
Гірше Ляха свої діти
Її розпинають… [4, с. 181].

Двісті років минуло від дня народження особливої Душі, яка 
зуміла вмістити все горе, всю співучу натуру і всі надії україн-
ського народу, який мав колись мужність, наснагу і волю під-
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німатись супроти. Як, скільки часу відбувалося формування 
тієї душі? Чи з’явилася на світ вона випадково? Питання це не 
зайве. Коли читаєм тексти Т. Шевченка, не полишає відчуття 
того, що поет знав минуле і бачив майбутнє не так, як його від-
творюють історик (минуле) і пророк (майбутнє). Його випле-
кане відчуття було особливим. І тут не можна не звернутися 
до окультного, яке застосовується до закону духовних причин 
і наслідків. Поет пройшов своє життя у постійній праці: писав 
вірші, прозові твори, малював, спілкувався, співчував і засу-
джував. Чому Тарас Григорович став нашим апостолом, нашим 
учителем? Бо він працював не заради матеріального зиску. На-
справді всяка безкорислива праця узгоджена з універсальним 
законом буття. Творча особистість, яка живе своєю роботою, а 
не отримуваною за неї винагородою, дотримується цього зако-
ну. Тарас Шевченко працював для розвитку духовного начала 
в українстві, палко сподіваючись на пробудження національ-
ної душі, зображуючи це у віршованих рядках із відтінками 
 настрою від філософськи ностальгійного до тривожного від-
чаю, а потім до сподівання:

Чигирине, Чигирине!
Все на світі гине, і святая твоя слава, 
Як пилина, лине
За вітрами холодними,
В хмарі пропадає.

* * *
За що боролись ми з панами?
За що ми різались з Ордами?
За що скородили списами
Татарські ребра?

* * *
Заснула Вкраїна,
Бурьяном укрилась, цвіллю зацвіла,
В калюжі, в болоті серце прогноїла
І в дупло холодне гадюк напустила…

* * *
Може зійдуть і виростуть
Ножі обоюдні,
Розпанахають погане,
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Гниле серце, трудне,
І вицідять сукровату, і наллють живої
Козацької тії крови… [4, с. 81–82].

Є якийсь фатальний тягар прокляття, що його змушені від 
покоління до покоління нести наші співплемінники, а велич 
поета-пророка в тому, що він це знає:

Степи мої запродані
Жидові, Німоті;
Сини мої на чужині,
На чужій роботі…

* * *
А тим часом перевертні
Нехай підростають,
Та поможуть Москалеві
Господарювати… [4, с. 80].

Дар пророцтва – це прерогатива Поета. Розмірковуючи над 
буттям українства доби Шевченка, не можна уникнути того, 
що воно тісно пов’язане з загальною ситуацією життя імпер-
ського. Даром пророцтва були наділені сучасники Тараса Гри-
горовича: О Пушкін, М. Гоголь, М. Лермонтов, О. Толстой, 
Ф. Достоєвський. 

На жаль, особистість Т. Шевченка намагаються «спрос-
тити», прив’язати виключно до українських соціально-куль-
турних реалій. Т. Шевченко, подібно до російських письмен-
ників, не вірив у сталість і міцність цивілізації (суспільства 
буржуазного, а тим більше – кріпосницького). Їхні твори спо-
внені відчуття катастрофи, що насувається. 

О. Пушкін:

Самовластительный злодей,
Тебя, твой род я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостью я вижу («Вольность»).
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М. Лермонтов:

Настанет год – России черный год – 
Когда царей корона упадет,
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь… 
(«Предсказание», 1830).

Авторитетний слов’янофіл Олексій Хомяков вірив у місію 
Росії, зауважуючи, що ця країна «недостойна избранья», но  
избрана:

А на тебе, увы! Как много
Грехов ужасных налегло!
В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймлена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна! [2, с. 67].

У тому самому ключі пише і Т. Шевченко у поемі «І мерт-
вим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Украйні і не в 
Украйні моє дружнєє посланіє»:

Схаменіться! будьте люди,
Бо лихо вам буде:
Розкуються незабаром
Заковані люди… [4, с. 129].

Так, Тарас Шевченко щиро працював для розвитку 
духов ного начала в українстві, палко сподіваючись на про-
будження істинного єства національної душі. Такій людині 
інколи здаєть ся, що насправді зовсім не вона є робітником, 
що її Інтелект, її тіло працюють, а вона ніби стоїть поряд і 
дивиться на їх роботу. Що і кого наслідував Тарас Григо-
рович? Автор цих рядків глибоко переконаний, що подіб-
но до Г. Сковороди, душа його «знала», що їй слід робити, 
яка її місія. І зовсім не згоден з М. Новіковим, який пише: 
«Шевченко наследовал лучшие стороны реализма русской 
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литературы, свободолюбивые идеи Пушкина, Лермонтова 
и др.» [3, с. 470].

Зрозуміло, що далеко не все побачив цей коментатор, ви-
значаючи поета як революціонера і непримиренного ворога 
кріпосництва і царського самовластя. «Воспевая казацкую 
“вольную” жизнь, он восхваляет патриотизм угнетенного на-
рода в его борьбе против польских, турецких и татарских по-
работителей. В поэме “Гайдамаки” (1841) поэт становится на 
путь революционного демократизма. Поэма звучала как при-
зыв к насильственной расправе, по примеру предков, с угне-
тателями народа – помещиками и царем» [3, с. 470]. З позиції 
свого часу і відповідного завдання і не міг М. Новіков точ-
но прочитати тексти Кобзаря. Не міг він нічого сказати і 
про «москаля», бо для Шевченка це не якась окрема особа, 
а уособ лення царизму як російського самовластя, яке гно-
бить український народ.

Ще одна «болюча» тема і для Тараса Шевченка, і для 
мислячого українця, і для радянського філософа, і для ни-
нішніх українофобів – постать і особистість Богдана Хмель-
ницького. М. Новіков зазначає, що в низці своїх творів 
Шевченко оспівував цього українського політичного і вій-
ськового діяча як керівника возз’єднання України з Росією, 
а «…в дневнике называл его “гениальным бунтовщиком”» [3, 
с. 472]. Останнє, можливо, і було, але ось що відкрито писав 
Т. Шевченко про роль Богдана Хмельницького і в 1843 році, 
і в 1859 році:

О, Богдане,
Нерозумний сину!
Подивись тепер на матірь,
На свою Вкраїну,
Що колишучи співала 
Про свою недолю,
Що співаючи ридала, 
Виглядала волю!..
Ой, Богдане, Богданочку!
Як би була знала – 
У колисці б придушила, 
Під серцем приспала! [4, с. 80].
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* * *
Як би то ти, Богдане пьяний,
Тепер на Переяслав глянув,
Та на замчище подививсь, – 
Упився б, здорово упивсь!
І... препрославлений, козачий
Розумний батьку!.. І в смердючий 
Жидівській хаті б похмеливсь
Або в калюжі утопивсь,
В багні свинячім… [4, с. 281].

Зрозуміла річ, що в контексті комуністичної ідеології Тарас 
Шевченко розглядався як майже войовничий матеріаліст і атеїст: 
«Страстный борец против религиозного мракобесия, Шевченко 
предвидел в новом обществе такой уровень обществен ного созна-
ния, при котором исчезнет религия» [3, с. 473]. Дійсно, у свідомос-
ті старших людей зусиллями наших ідеологічних «поводирів» ро-
ками стверджувалась думка про Тараса Шевченка як богоборця, 
атеїста і матеріаліста. Тому без усіляких ґрунтовних текстуальних 
доказів М. Новіков пише про боротьбу Шевченка з ідеалізмом! і 
релігією, зауважуючи при цьому, що той усе-таки не наголошував 
на своїх матеріалістичних філософських поглядах. Думаю, дуже 
здивувався б професійний філософ-матеріаліст 2, якби прочитав, 
наприклад, про таке:

Міні здається – я не знаю,
А люди справді не вмірають,
А перелізе ще живе
В свиню, або-що, та й живе,
Купається собі в калюжі,
Мов перш купалося в гріхах.

* * *
Кляті! Кляті!
Де-ж слава ваша? На словах?
Де ваше золото, палати?
Де власть великая? В склепах,
В склепах, поваплених катами,
Такими-ж самими, як ви!
Жили ви лютими звірами, 
а в свині перейшли… [4, с. 256].
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Це вже істинний окультизм, вчення про перевтілення в його 
абсолютній формі.

Насправді поет не був атеїстом, попів, як і поміщиків, нена-
видів, оскільки вони сприяли гнобленню простого народу, ви-
конуючи відповідну недуховну «духовну» функцію. Спільнота 
священників (клір) і релігія, як віра в Бога, – речі далеко не-
тотожні. Якщо ж ми у творах Тараса Шевченка неодноразово і 
зустрічаємо докори на адресу Бога, то тільки з однієї причини: 
чому Господь відвернувся від українства? У переважній біль-
шості текстів поет звертається до Бога: «Боже милий», «мій 
Боже милий», «Святий Боже», «Господи єдиний» тощо. А за 
те, що діється в Україні, годі гніватися на Бога:

Такиї, Боже наш, діла
Ми творимо у нашім раї
На праведній Твоїй землі!
Ми в раї пекло розвели,
А в Тебе другого благаєм [4, с. 257].

Тарас Шевченко неодноразово посилається на тексти Свя-
того Письма: «Подражаніє Ісаії. Глава 35»; «Подражаніє Ієзекі-
ілю. Глава 19»; «Подражаніє Осії. Глава 14» тощо. Тарас Шев-
ченко – людина віруюча, а тому він вірить у можливе. Це так: 
віра в милість Божу – це віра в реальність можливого! Чи мож-
ливо, щоб розквітла Україна, щоб люди в ній зажили щасливо, 
щоб довготерпеливі були визволені, щоб було відплачено «зло-
діям за злая»? Звісна річ, можливо! Саме про таку можливість і 
йдеться у «Подражанії Ісаії. Глава 35»:

На землю правда прилетить – 
Хоч на годиночку спочить,
Незрячі прозрять, а кривії,
Мов сарна з гаю, помайнуть,
Німим отверзуться уста…

* * *
…Скрізь шляхи святиї
Простеляться; і не найдуть
Шляхів тих владики.
А раби тими шляхами,
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Без ґвалту і крику,
Позіходяться до-купи, 
Раді та веселі,
І пустиню опанують
Веселиї села [4, с. 278–279].

Останнє майже буквально повторює Ісаію: «И будет там 
большая дорога, и путь по ней назовется путемъ святымъ: 
нечистый не будет ходить по нему; но онъ будетъ для них 
однихъ; идущіе этимъ путемъ, даже и неопытные, не заблудять-
ся» (Исаіа, 35: 8).

Тарас Григорович щиро переймався негараздами в українсь-
кому літературному просторі. Саме про це він писав у Седневі 
в березні 1847 року в передмові до другого видання «Кобзаря» 
напередодні арешту: «До вас слово моє, о братія моя україн-
ськая, возлюбленная!». Поета тривожить, що всі друкують 
книжки, окрім українців, яких ніби заціпило. Невже вони зля-
кались нашестя іноплемінних журналістів? Основний мотив – 
намагання захистити українське слово від засилля російсько-
го. Москалі й самі лише перекладають: «Чи розібрали вони хоч 
одну книжку польську, чеську, сербську, або хоч і нашу? Бо і 
ми таки, слава Богу, не німці! Не розібрали. Чом? Тим, що не 
тямлять. Наша книжка як попадеться у їх руки, то вони аж ре-
петують та хвалять те, що найпоганіше. А наші патріоти хуто-
ряне й собі за ними. Преочаровательно в чарах тих ось що: 
жиди, шинки, свині і пьяні баби. Може, це по їх утонченной 
натурі і справді добре, а на наші мужицькі очі, то дуже пога-
но» [4, с. 685]. 

Життя плинне, але є у ньому принади. Тому слід працювати, 
бо гріх неробства – гріх найтяжчий. От і замислюється поет у 
1845 році:

Страшно впасти у кайдани,
Умірать в неволі;
А ще гірше – спати, спати,
І спати на волі,
І заснути на вік-віки,
І сліду не кинуть
Ніякого: однаково – 
Чи жив, чи загинув… [4, с. 188].
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Просив поет долі у Бога. Історія розпорядилася по-своєму. 
Двісті років минуло від дня народження Тараса Григоровича, а 
благородна справа Шевченка не вмирає. Шкода тільки, що досі 
залишається рефреном нашого українського буття: «Не так тії 
вороги, як добриї люди…». Але ж ми слов’яни, а найближчі з 
нас вже давно інакші…

1 Вважаю за доцільне посилатися на «Повний збірник творів Т. Г. Шев-
ченка» під редакцією Дмитра Дорошенка (1914). Це – рідкісне нині видання, 
але в ньому системно подано праці поета, залишено оригінальний правопис і 
дано ґрунтовні коментарі.

2 Не маю жодного наміру принизити М. Новікова. Все-таки написати 
статтю до фундаментальної енциклопедії було справою відповідальною 
і почесною, а особливо – суперечливою! Достатньо вказати на те, що томи 
1–3 «Истории философии в СССР» вийшли в 1968 році, 4 – у 1971-му,  
а 5 – (частина І) – в 1985 році. Інші частини взагалі не опубліковано. Про-
те слід пам’ятати, що доступ до «буржуазної» та релігійно-ідеалістичної 
європейської філософської літератури був обмежений значними пересторо-
гами. Шкода тільки, що вчили не про те що є, а як слід сприймати те, про що 
пишуть.

1. Библия, или Книги Священного Писания Ветхого и Нового Заве-
та. В русском переводе с параллельными местами / Издание второе, вновь 
просмот ренное. – Санкт-Петербург : Синодальная типография, 1892. – 1424 с.

2. Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. – Москва : Наука, 
1990. – 224 с.

3. История философии в СССР: в 5 т. – Москва : Наука, 1968. – Т. 2. – 
603 с.

4. Шевченко Т. Г. Повний збірник творів / під ред. Д. Дорошенка. – Катери-
нослав : Вид. Л. М. Ротенберга, 1914. – ХХІІІ, 701, 11 с., 50 л., мал., 1-е вид. – 
1 л. портр.
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Світлана Вільчинська 
(Київ)

ВІКТОР ПЕТРОВ: «ШЕВЧЕНКІЗМ»  
(філософсько-антропологічний зріз)

Важливим напрямом у дослідженні історико-філософської 
думки України є переосмислення засад антропологічного піз-
нання. Ми поділяємо позицію вчених, які наголошують на 
винятковому значенні кордологізму в цій справі. Біля її вито-
ків – філософія Г. Сковороди, П. Юркевича, у якій кордологізм 
оформлено як антропологічний принцип. Попри історичні мо-
дифікації поглядів і відсутність прямих впливів на речників 
кордологізму, у них помітна деяка концептуальна близькість. 
Вона і дає підстави стверджувати про субстанціональність 
символу серця, що виказує себе як емоційно-ціннісна смислова 
насиченість, яка перевершує мовну, герменевтичну буттєвість 
(і межі всякої емпірії загалом) й налаштовує на вчуттєвлення 
в смисли, «здатні–існувати–крізь–час» (М. Шелер). Відчуй і 
переконайся сам, що воно таке дійсне [3, с. 161] – відома вимо-
га сковородинівського методу. Нетлінність нескінченного – це 
таємниця, яку збагнути можна, застосовуючи символ (на тому 
наполягали і романтики). Символічний алегоризм, згідно з 
«філософією серця», – найпридатніша форма антропологічно-
го пізнання, що водночас вимагає зважати й на екзистенцію 
антрополога – найбільша у своїй справжності реальність, яка 
«присутня» в акті пізнання й забезпечує антропологію чутли-
вістю до онтологічних проб лем (самообґрунтування існуван-
ня тощо).

Що оце таке «те в моєму єстві, що виходить за межі моїх 
бувань», «тотожне моїй самості і трансцендентне (потойбічне) 
кожному з них і всім їм разом?» [7, с. 29]. Пояснення можуть 
бути різні. Екзистенціально-герменевтичне витлумачення при-
зводить до розуміння, що і теоретична діяльність є визнанням 
цінностей, адже і ствердження, і спростовування гадки виявля-
ється завжди ставленням до значення істинного знання (добре 
доведено в неокантіанстві). Наголошуючи на екзистенційному 
вкоріненні істини, концепт серця в українській філософії вод-
нораз поставав і кумулятивним чинником персоноцентрично-
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го дискурсу. Досвід самозаглиблення, ніби та «пружина», при-
тягує пошуковий інтерес до проблем «життєвого світу». 

Знання сповнене сердечної автаркічності – «владеть собою, 
иметь мощь» [3, с. 367], яка потужніша за доказ, не затьмаре-
на тугою, бо «разумеем путь свой» [3, с. 290]; певність, що не 
припускає можливості надати чомусь окремому значень до-
вершеності й винятковості, оскільки вбачає людське благо в 
цілісності всіх проявів життя, «да мы ж то сами дом есми бо-
жій» [3, с. 250], – створює ґрунт для того, щоб, пізнавши в собі 
цілісність, здатні були пізнати її в іншому. Раз у раз символ 
серця стверджує одиничне існування в значенні ретранслятора 
пов ноти буття, отже, і може бути початком розгортання смислу 
щодо внутрішньої свободи людини. Адже її проявом є здобута 
в будь-якій точці простору і часу цілісність. 

Кордологізм спонукає досліджувати конкретну цілісність 
індивіда (завдання і філософської антропології XX ст.) не лише 
через обґрунтування настанови на координацію «істин розуму» 
та «серця» [8], а й образу Бога як мого Ти (зберігається опосе-
редкування, як-то досвід тощо). Людська цілісність немислима 
без віри. Тільки вона дає виправдання життю (сенс). Україн-
ський кордологізм ніколи не зрікався цілісності буття. Відкри-
ваючи серце Богові, індивід впускає до себе і весь світ, любить 
усіх, як себе, – стрижневий концепт «філософії серця». Отже, 
поняття кордоцентричної людини, витлумачене в українсь кій 
філософії класичної доби, не означає бути «одиничним індиві-
дом» (С. К’єркеґор), навпаки, одиниця тільки і може вступати 
у стосунки з Абсолютом, не будучи суцільно закритою для вза-
ємин з оточуючим світом. Віссю людського буття залишається 
завжди надія, а не відчай, любов, ненависть. 

Концепт серця здатен стверджувати в антропології осо-
бистісне начало. Людська самість розкривається індивідові 
у «сродній праці», у спорідненій душі культурі. Досліджую-
чи явища знеособлювання, мислителі єдині у переконанні: 
шляхи життя завжди пролягають поруч і разом з іншими; там 
«жива правда» (Т. Шевченко), де люди ставляться до духо-
вної цінності не байдужо-споглядально, а у згоді з життєви-
ми прагненнями. Про українську кордоцентричну філосо-
фію писали багато, і можна бути стислим, коротко згадавши  
загальновідоме.
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Ознаки субстанціональності символу серця стають у нагоді 
нам, щоб ідентифікувати за кордологічною моделлю ставлен-
ня до світу смисловий «каркас» естетичних засад творчості 
Т. Шевченка, названих у В. Петрова «шевченкізмом» [1, с. 89]. 
Водночас це означатиме й з’ясування правомірності висновку 
вченого про недоцільність шукати в Шевченковій поезії «проя-
вів романтизму або реалізму» через її авангардний художній 
стиль. Найвиразнішим прикладом «шевченкізму» й кордоло-
гізму, на його погляд, є поема-комедія «Сон» (8 липня 1844 р., 
Санкт-Петербург) та поема-містерія «Великий льох» (напри-
кінці жовтня 1845 р., Мар’їнське). 

Дослідник стверджував, що образ серця у вірші Т. Шевчен-
ка «Чого мені тяжко, чого мені нудно…» (13 листопада 1844 р., 
Санкт-Петербург) якнайістотніше відповідає всій системі об-
разів поета, що за своєю природою є «не-зоровий», а поняттє-
вий (радше символ чогось далекого, збудник настрою) і «не 
належить своїм типом» ні до реалістичної, ні до романтичної 
традиції. На підтвердження вказується на алегорію «невкри-
того серця», «серця з закритими очіма». В. Петров вважає, що 
в них якнайяскравіше упрозорюється «філософсько-містична 
формула», яка узасаднює їх будову та спричиняється до тієї 
штучності, що виникає завдяки будь-якому конструюванню 
за «логікою схеми». За естетичний принцип береться «те, чого 
світ не бачить, чого він не знає, – неприймовне світові – ствер-
джене як змінена, інша дійсність, як дійсність деформована, як 
сон, як те, що відкривається уві сні й через сон» [1, с. 89]. Фік-
сується ірреальність надреального і воднораз – найреальніша 
реальність. Двоїстість зумовлює «абстрактно-реалістичний 
сенс» образу серця: «Серце існує в ізольованій відокремленос-
ті як відособлена самість» [1, с. 91], – так само, як «внутрішнє», 
зображене на картинах сюрреалістів. «Це органи, що існують 
самі по собі, як персонажі» [1, с. 91]. 

«Абстрактно-реалістичний сенс» символу серця, на якому 
зосередився аналіз В. Петрова, не відкидав екзистенціально-
персоналістичної вмотивованості. Це визнає й автор концепту, 
зазначаючи, що в зображеному ірреалізується реальність згід-
но з «теоретичною декларацією» поета, який «знайшов себе 
самого». Ідеться передусім про емоційно-ціннісну складову 
життєвого світу особистості, яка і надає абстрагованому образу 
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ознак конкретності, виписаної достоту точно реальності (на-
томість безособовість, притаманна сюрреалістичній візії, вияв-
ляється як відчужена об’єктивність, екзотична примарність 
образу). У романтиків особистісне виражене «через внутрішнє 
сум’яття, що змушує людину фіксуватися на гостроті своїх ду-
шевних переживань, викликає почуття самотності й бажання 
бути почутим у світі, не бути йому чужим, зайвим» [4, с. 32]. Це 
є лейтмотивом і в поезії Т. Шевченка. 

Через те образ набуває сенсу, сповненого сердечною автар-
кічністю, стає основою віри і поєднання індивідуального іс-
нування з трансцендентним. Індивід здатен відкинути злий, 
ворожий, «лукавіший від гаддя», сказав би Г. Сковорода, світ. 
Як наголошував В. Петров,у Т. Шевченка «гротеск оберне-
но на політичний памфлет, запис сну – на акт лютої, пекучо-
неприяз ної царененависті» [1, с. 89]. У тому вбачалася револю-
ційна роль «творчих фантасмагорій поета». Гротескність годна 
породити неґацію «деформованої» дійсності. Бо «жива правда 
у господа бога!» (Т. Шевченко). 

Деформованість пов’язував Т. Шевченко з відчутною деса-
кралізацією уявлень щодо місця людини у світі, як і романтики, 
надолужуючи втрачене за рахунок персоноцентризму. Особис-
тість показано як одуховлену соціальність («щире серце» зна-
йшло «щиру правду» і підпорядкувало їй своє життя). Але лед-
ве хтось з істориків філософії наважиться віднести його пое зію 
до реалістичної, просвітницької. Переживання душі («серце 
плаче, ридає, кричить, / Мов дитя голодне») не усвідомлене, 
не відтіснене розважністю... Урівноважуючи в світосприйман-
ні чуттєве і раціональне, Т. Шевченко продовжував традицію 
«логіки серця» П. Юркевича. Можливість віднайти себе як ці-
лісність зростає саме з комлементарного відношення в струк-
турі сутнісних сил людини. Кордологізм спрямовує пізнання в 
річищі осягнення цілісної конкретної особистості. Тому ми по-
діляємо висновок В. Петрова про «передсентименталістичний, 
бароковий» тип кордологізму в Шевченковій поезії, що підно-
ситься до Сковородинівської універсальності («тема “душі, що 
внутр ридає”, тема метафізичного ридання душі» [1, с. 89]). 

Ця настанова фактично сприйнята в романтичній літера-
турі, передовсім у тому сенсі, що відтворюється як наратив-
не завдання потреба виробити ідеї, які привели б людське 
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життя у гармонію й до мирного співжиття. І хоч «ідеологічні 
тонкощі анітрохи не хвилювали» Т. Шевченка, якщо вірити 
Ю. Шевельову, втім, його погляди вдається звести в «одне ло-
гічне коло» ідей. «Можна було б їх викласти приблизно так, – 
пише Ю. Шевельов, проаналізувавши доробок Т. Шевченка 
1860 року (другий петербурзький період творчості поета після 
заслання), – він сподівався, що зміна несправедливого устрою 
життя настане тоді, коли з’явиться апостол правди і науки. 
А той, опираючись на всіх “доброзиждущих” і “чистих серцем”, 
звергне “царя”, винного у всіх лихах, і встановить новий поря-
док, за якого запанують братня любов і справедливість. За та-
кого порядку кожен, хто чесно працює і чистий серцем, зможе 
побудувати своє життя у гармонії з іншими такими, як він, і 
в гармонії з Усесвітом “світом-братом”, що був установлений 
згідно з законами Божими…» [5, с. 78]. Тепер поет убачає засо-
би визволення людини не в «правді-мсті» «убогих серцем», а в 
правді-любові «чистих серцем»: «І на оновленій землі / Врага 
не буде, супостата, / А буде син, і буде мати, / І будуть люде 
на землі» [6, с. 308]. «А всім нам вкупі на землі / Єдиномисліє 
подай / І братолюбіє пошли» [6, с. 295]. «Нам любов меж людь-
ми» [6, с. 297]. Зсув кордологічного наголосу відбиває тематич-
ні (й ідейні) зміни в поезії Т. Шевченка наприкінці його життя. 
Проблема національного визволення, як довів Ю. Шевельов, 
уже підпорядкована більшій проблемі – «становлення гармо-
нії людської душі, гармонії взаємин людських душ. Якщо цієї 
гармонії буде досягнуто, проблема України вирішиться сама 
собою» [5, с. 80–81]. 

Вирішення питань людської свободи і щастя вимагало 
зважати на таємничість людської природи («глибоке серце», 
«безо дня» (Г. Сковорода)). Її пояснення не вмістити в якусь 
одну концепцію чи ідею. Т. Шевченко «своєю поетичною ін-
туїцією відчував і, безсумнівно, розумів, що можливості мир-
ного і гармонійного співжиття людей і спільнот можна знайти 
у поєднанні трьох універсальних ідей [ідеться про християн-
ство, демократизм і патріотизм. – С. В.] та в практичному за-
стосуванні їх принципів у реальному житті» [2, с. 80]. І стиль 
своєї поезії, як і загалом її теоретичні основи, – наголошував 
В. Петров, – виробив Т. Шевченко із синтезу біблійних опо-
відань, фольклору, історичних легенд, революційного пафосу, 
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просякнутого «народницьким» ентузіазмом, та «власних твор-
чих фантасмагорій», «застосувавши принцип рівноваги», – до-
давав Ю. Шевельов. 

Попри всі стилістичні, жанрові тощо експерименти, без сумні-
ву, поезія Т. Шевченка залишається в межах світоглядних засад 
романтизму та преромантизму і розгортає в їх проекціях смисли 
екзистенціально-персоналістичної думки. Звісно, за позірною 
несумісністю сполучених образотворчих елементів криєть ся 
підспудна логіка комплементарності й системність, що, з по-
гляду сучасників, випередила свою добу. В. Петров вважав, що 
у ХХ ст. європейське мистецтво «зімкнулося з принципами», за 
якими наш поет колись творив свою естетичну теорію. Певною 
мірою те пов’язане із сюрреалізованим змістом кордологізму. 
Адже, як ми намагалися показати, його винятково абстрактна 
загальність не заперечувала субстанціональності символу серця. 
Тому-то сконструйований образ через конкретність емоційно-
ціннісних значень набував ознак точно зображеної реальності, 
зумовлюючи здатність бути медіатором глибинного буттєвого 
сенсу й надалі. Утвердившись у вчуттєвленні як основі самоза-
глиблення та трансцендування, з погляду майстерності мистця, 
можна виробити дещо інший підхід до естетичного канону. 

Отже, заслугою В. Петрова є намагання відійти від устале-
них в шевченкознавстві оцінок і показати винятково нове місце 
Т. Шевченка на «мапі» естетичного процесу. Але не варто, на 
нашу думку, повністю відмежовуватися від розвитку його ідей-
ної «платформи». Крізь властивості художнього методу поета 
на поверхню вибивається «національно-історична романти-
ка» (Ю. Шевельов). І тільки виважений та врівноважений ці-
лісний підхід дає змогу осягати суть літературного поступу. 
Пізнання ж взаємовпливу і взаємозумовленості літературної 
форми та змісту творів Т. Шевченка – одне з першочергових 
завдань, здатне поглиблювати вивчення інших, більших проб-
лем, як-то філософсько-антропологічні тощо. 
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Володимир Волковський 
(Київ)

«ЦАРІ» І «ЛЮДИ» У ПОЛІТИЧНО-ФІЛОСОФСЬКІЙ 
ДУМЦІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: ДО ПРОБЛЕМИ  

СУСПІЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Роль творчості видатного поета, письменника та мисли-
теля Тараса Шевченка у постановці та розв’язанні питань, 
пов’язаних із проблематикою українського  національного та 
соціального визволення, багато разів описана і навіть оспівана. 
Історія рецепції та коментування націо- та соціоемансипацій-
них ідей Шевченка починається ще за життя великого поета і 
триває донині. Почасти це пов’язано з тим, що Шевченко над-
звичайно значущий для ґенези української соціально-політич-
ної думки передусім як історичний її горизонт, із якого вона 
головно живиться та із яким вона співвідносить себе у власних 
рефлексіях щодо соціально-філософських проблем і питань 
українського націєбудівництва (nation-building) [1]. Це імплі-
кує той момент, що звернення до Шевченка з метою віднайти 
в його творчості певний аспект, який цікавить нас сьогодні, 
або певний зріз, притаманний тій чи тій науці, або певне пе-
редчуття, апперцепцію ідеї (філософського напряму, науки, 
концепції), позначених як історичні джерела досліджувано-
го предмету, що водночас дозволяє вписати Шевченка як по-
передника у черговий канон певної дисципліни чи концепції. 
Подібне звернення є доволі поширеним явищем, починаючи 
від літератури та національно-орієнтованої політичної думки, 
закінчуючи соціальною філософією й політичним дискурсом 
сучасної української Realpolitik. Поставлене ще Драгомановим 
відношення між прославою та культом Шевченка, з одного 
боку, і розумінням та реактуалізацією Шевченка з іншого, має 
свою рацію. Питання розуміння, герменевтична проблемати-
ка історико-філософського дослідження зокрема, має за свій 
частковий вимір проблему вибору методологічних способів та 
прийомів, які дозволяють не стільки «відкрити» Шевченкові 
«погляди» на якусь нову царину, скільки поглянути на Шев-
ченкову спадщину по-новому, розгледіти у авторових текстах 
дискурс щодо визначеної проблеми.
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Перш ніж розглянути аспект творчості Шевченка, заяв-
лений у назві статті, варто прояснити, що означає проблема 
суспільності, яка формується у ході модерних політично-фі-
лософських дискусій у контексті загальної історії політичної 
філософії ХІХ ст. Вона випливає з відкриття суспільства як 
простору горизонтальних взаємин між індивідами, що відріз-
нялося як від держави, так і від «громадянського суспільства» 
(civil society) Гоббса. Це відкриття знаходилось у тому самому 
тренді модерної політично-філософської думки класичного лі-
бералізму, що артикулював засадничі принципи невід’ємних 
природних прав і свобод індивіда, його онтологічну свободу та 
рівність. Людина, окрім свого індивідуально-антропологічного 
виміру буття, що визначається простим відношенням Я та не-Я, 
представленим через метафізично-гносеологічні та політично-
філософські позиції філософії Нового Часу, передусім Декар-
та, Гоббса, Паскаля, Локка, Лейбніца, Монтеск’є, Канта, Фіхте, 
і який задає політичну філософію класичного лібералізму із 
його опозицією індивіда і держави, відкриває простір існуван-
ня людини поза політичним началом примусу та влади, своє 
буття як соціальної істоти, свою суспільність як буття серед ін-
ших, через інших, від інших і для інших [7]. Економічний вимір 
людського буття за Локком, який у Руссо класифікується як 
простір загального порівняння та нерівності, розширюється у 
філософських вченнях ХІХ ст. до проблеми суспільності лю-
дини в історичному та феноменологічному вимірах. Людина 
пізнається через суспільство, у якому вона перебуває, у якому 
вона стає людиною, й історична еволюція суспільства є по суті 
еволюцією суспільності людини як її фундаментальної при-
кмети. Історія людської істоти, окрім біологічного, відкриває 
вимір еволюції суспільності людини, яка розкривається у роз-
виткові суспільних форм організації людського буття і, більше 
того, історія починає писатися передусім як історія суспільнос-
ті, становлення сучасного модерного суспільства, відходячи від 
«історії держави». 

Методологічні зауваження про поняття суспільності. Сус-
пільність людини як проблема соціальної та політичної філо-
софії артикульована у дискусіях ХІХ ст. радикальним чином, 
що було спричинене рефлексіями над досвідом Французької 
революції та спробами несуперечливо пояснити й організува-
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ти суспільство. Ці дискусії формували поступово різноманітні 
дискурси відповіді, що артикулювали різні модерні ідеологічні 
метанаративи, відомі у вигляді класичної тріади лібералізму, 
соціалізму та націоналізму. 

Проблематика суспільності посутньо досі є актуальною – з 
огляду як на класичну потребу ХІХ ст. дати відповідь, яким є 
оптимальний устрій людського суспільства, так і на сучасну 
кризу метанаративів, добу «виходу із ідеологій», що проблема-
тизує питання існування єдиного суспільства в межах класич-
ної модерної держави-нації в умовах кризи метафізичної іден-
тичності та водночас постання позадержавних ідентичностей, 
що успішно конкурують із приматом модерної національної 
чи класової ідентичностей, при цьому засадничо заперечую-
чи якусь єдність свободи і відповідальності у суспільстві. Для 
України ця проблема набуває ще й виміру дистрофії модерних 
інституцій громадянського суспільства, відсутність масового 
феномену горизонтальної солідарності людей. Деякі соціоло-
гічні дослідження, зокрема «Сучасна російська ідентичність: 
вимірювання, виклики, відповіді», яке провів Всеросійський 
центр вивчення громадської думки, вказують на те, що, наприк-
лад, «третина росіян не зараховує себе ні до яких соціальних 
груп і відповідає: “Я сам по собі”, при цьому 76% вважають себе 
патріотами. Відсутність групової ідентичності такої великої 
частини людей означає слабкість реальних соціальних зв’язків, 
окрім вертикальних із державою» [8]. Крах корпоративних, 
громадських належностей особистості доповнює питання про 
сучасну долю людської суспільності.

Історико-філософське звернення до певної проблеми 
 завжди має двояку – історичну та філософську – мету. Істо-
рично воно аналізує ґенезу та приклади розв’язання певної 
проблеми або еволюції поняття, яке слугує знаряддям і водно-
час предметом дослідження. Філософічно ж воно бере на себе 
анамнетично-дидактичну функцію, використовуючи свій пред-
мет у якості прикладу філософського дискурсу, який шукає 
джерела розв’язання поставлених гомологічних проблем. Фі-
лософічна складова історико-філософського звернення може 
варіюватися залежно від жанру та інтенції дослідження, проте 
анамнетично-дидактична потреба є для нас найважливішою у 
цьому зверненні до деяких аспектів спадщини Тараса Шевчен-
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ка, який мимоволі був залучений до тих кволих дискусій, що 
відбувалися за його життя. Що може нам дати Тарас Шевчен-
ко конкретно у питанні проблеми суспільності, чому ми може-
мо навчитися, зрештою, чим може його розв’язання проблеми 
прислужитися сучасним філософським пошукам, тим самим 
засвідчуючи екзистенційне тривання реальної українсь кої фі-
лософуючої традиції – ось частина питань, винесених нами на 
розгляд. 

Філософська класифікація Т. Шевченка закорінена сут-
нісно у проблемі відношення філософії та літератури й мож-
ливості літературного письма представляти філософські ідеї, 
розробляєть ся в історії філософії України ще з часів Д. Чижев-
ського. Це є постійна проблема історико-філософських дослі-
джень української філософської думки ХІХ ст. – позаакаде-
мічне існування української соціально-філософської думки й 
обмеженість свобод висловлювання та дискусій в конкретно-
історичних умовах Російської імперії (яка є актуальною для 
постаті Шевченка) мимоволі літературизувало філософську 
думку та філософізувало літературу, творячи феномен «поет є 
більшим ніж поет». Тому і історико-філософське дослідження 
постійно стикається з методологічними проблемами на межі 
традиційної дисциплінарної номенклатури, класифікації та 
типологізації філософського знання, потребами віднайти ме-
тодологічний інструментарій для інтеграції текстів та їхнього 
контексту у власне історико-філософський процес, не «емігру-
ючи» в інтелектуальну історію ідей чи розвиток політичної тео-
рії / ідеології. 

Шевченків поворот у політично-філософському дискур-
сі: від «царів» до «людей». Шевченкове бачення людськості, 
суспільності, національності, Шевченкова імпліцитна політич-
на та соціальна філософія значно вплинули історично на роз-
виток власне українського політично-філософського дискурсу. 
Програма «Кобзаря» зробила фундаментальний внесок у кон-
струювання модерної української нації, заклавши певну цін-
нісну парадигму української політичної філософії, ставши ма-
ніфестом, «заповітом», програмою розвитку української нації. 
Це видно із культу Кобзаря та постійних референцій до нього 
в історії українських політично-філософських ідей. Тому ідеї 
Кобзаря – феномен, який задає парадигмальні елементи дис-
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курсу, що автоматично робить його значущим для історико-фі-
лософського дослідження, з усіма відомими методологічними 
поправками на специфічність літератури як жанру і способу 
мислення.

Ситуація Шевченка за його доби та в його оточенні не є 
однозначно зрозумілою. Сам феномен «Кобзаря» постає пе-
редусім завдяки існуючому українському суспільству «мало-
руського дворянства» та російської інтелігенції, які займали 
прогресивні позиції, близькі до декабристів. Цей період в інте-
лектуальній історії ідей можна назвати терміном Лисяка-Руд-
ницького «шляхетська доба» за характером провідної верстви 
інтелектуального та суспільного розвитку, які переважно були 
«культурниками» – прибічниками аполітичних етнографічних 
досліджень та пасивної «панської» філантропії [6]. Шевченко 
був доволі міцно інтегрований у «освічене суспільство», ак-
тивно спілкуючись, у т. ч. епістолярно, із провідними діячами 
української та російської культури: листи його до українофі-
лів Г. Квітки-Основ’яненка, Я. Кухаренка, Г. Тарновського, 
І. Гулака-Артемовського, А. Маркевича, В. Забіли (учасника 
по справі КМТ) [4], автора 5-томної «Истории Малороссии» 
(1842–1843) М. Маркевича, княжни В. Рєпніної, історика 
О. Бодянського, С. Бурачка, видавця українського фольлору 
М. Цертелєва, А. Лизогуба, М. Максимовича, М. Костомаро-
ва, російського письменника В. Жуковського, польського де-
мократа Б. Залеського, історика В. Григоровича, слов’янофілів 
С. Аксакова, навіть сина автора «теорії офіційної народності» 
О. Уварова, М. Щепкіна, вказує на його надзвичайно широке 
коло знайомств і референцій. Проте постать Шевченка, попри 
весь той фавор, попри статус «пророка» та «речника народнос-
ті», яким вона була оточена у колі суспільної й інтелектуальної 
еліти України та серед ліберально-демократичних кіл росій-
ських інтелектуалів, займає водночас доволі відмінну і навіть 
протилежну позицію. Творчість Шевченка повна вказівок на 
його контрпозицію щодо панівного дискурсу та постатей в 
українофільському русі. Шевченкова контркультурна пози-
ція проявляється у декількох регістрах: він критикує поверхо-
вий лібералізм, вольтер’янство, що не пов’язане з любов’ю до 
простого люду і при якому пан-вольтер’янець може спокійно 
безчестити дівчат та визискувати селян; формуючись під впли-
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вом «шляхетсько-української» історіографії «Історії русів» 
[3], М. Маркевича, Д. Бантиша-Каменського, сам оспівуючи 
героїчні події української історії, Шевченко різко критикує іс-
торичне самохвальство, привертаючи увагу до потреб його су-
часності («А чванитесь, що ми Польщу / Колись завалили!.. / 
Правда ваша: Польща впала, / Та й вас роздавила!»), акценту-
ючи увагу на тих втратах і конкретних екзистенційних жертвах 
народу, а не на абстрактних розмальованих gesta hetmanorum. 
У посланні «І мертвим, і живим…» [9] він викриває передусім 
власне українську, лівобережну шляхту, яка ідеалізує політич-
ну історію України та «діяння гетьманів», вказуючи на темний 
бік історії:

У нас воля виростала,
Дніпром умивалась,
У голови гори слала,
Степом укривалась!
Кров’ю вона умивалась,
А спала на купах,
На козацьких вольних трупах,
Окрадених трупах!

Ваші славні Брути:
Раби, подножки, грязь Москви,
Варшавське сміття — ваші пани 
Ясновельможнії гетьмани.
Чого ж ви чванитеся, ви!
Сини сердешної Украйни!
Що добре ходите в ярмі,
Ще лучше, як батьки ходили
…Так от як кров свою лили
Батьки за Москву і Варшаву,
І вам, синам, передали
Свої кайдани, свою славу!

Оптика, обрана Шевченком для інтерпретації історії Украї-
ни, випливає із його загальної політично-філософської позиції, 
яка кардинально відкидає абстрактні ідеологеми та історичні 
наративи, що нехтують екзистенційною ситуацією «пересічної, 
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малої людини». Це видно із теми, яка починає та пронизує всю 
його творчість – екзистенційної драми жіночої долі, скривдже-
ної та обезчещеної. Це є тема конкретно-екзистенційна, яку не 
зауважують великі теоретично сконструйовані історіософські 
та політико-ідеологічні наративи, але яка складає цілий світ 
народного життя й впливає на розвиток народу. Ця тема є на-
скрізною і найпотужнішою у творчості Шевченка – від «При-
чинної» (1838), «Катерини» (1839) до «Княжни» (цикл «В ка-
зематі») та «Марини» – тема еротично-сексуальної драми, 
насилля, експлуатації постійно хвилює Шевченка. Тому є під-
стави вважати, що це конкретно-екзистенційне переживання, 
драма і є екзистенційним підґрунтям Шевченкових поглядів 
на суспільство та політику. На цьому підґрунті поставала його 
головна настанова – протест проти принципу фундаменталь-
ної нерівності, яку він вивів у протистоянні «царі – люди». Від 
поеми «Сон», «Великого льоху», «Кавказу» до «Неофітів» та 
«Царів» він вказує на «царів» як фундаментальних антиподів 
людської рівності. За цим конкретним пріоритетом, виокрем-
леним Шевченком, простежується головна опозиція: «царі – 
люди», яка є основним джерелом напруги його соціально-ан-
тропологічної та політично-філософської думки.

«Царі» у творчості Шевченка втілюють ідею нерівності та 
несвободи, коли статус людини визначається її місцем в ієрар-
хії влади й насилля, що є головною цінністю суспільства. Мо-
ральність ставлення до інших, сам по собі статус людської 
природи та гідності прямо пропорційні місцю в ієрархії. Мо-
ральне ставлення личить тільки тому, хто є рівним за рангом 
або вищий. Нижчими є істоти, до яких ставитися морально 
не обов’язково. Тут одразу постає Сковородинівське «Кожен, 
хто вищий, той нижчого гне, / Кожен, хто вищий – той ниж-
чого гне, / Дужчий безсильного давить і жме. / Бідний багато-
му вірний слуга, / Корчиться, гнеться пред ним, як дуга». Цей 
«ланцюжок живлення» або «биття» у поемі «Сон (У всякого 
своя доля)» – оплот «царства і панства». У згаданій поемі Шев-
ченко також показує гротесковим шляхом, наскільки посутньо 
химерна і нікчемна царська влада, і твір значущий передусім 
своїм біографічним впливом на життя Шевченка, якого і досі 
звинувачують у невдячності за «викуп із царської милості». 
Т. Шевченко відмовляється змішувати особисте і суспільне – 
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своє власне моральне ставлення і свою морально-політичну 
оцінку буття його народу і суспільства. 

Поет звертає увагу на «людей», наполягаючи на тому, що лад 
«царів» заснований на порушенні «Божої та людської правди»:

О люди! люди небораки!
Нащо здалися вам царі?
Нащо здалися вам псарі?
Ви ж таки люди, не собаки 
(«О люди! люди небораки», 1860 р.)

Кожна людина є вільною. Шевченко у поемі «Сон» (1844) 
наполягає: «Усі на сім світі – / І царята, і старчата – / Адамові 
діти», які є однаково гідні свободи і рівності. Джерело цієї сво-
боди – як євангельське, що особливо цінне для Шевченка, так і 
природне. Автор висловлює протест проти порушення свободи 
і гідності людини, проти засадничої нерівності між людьми, що 
призводить до визискування та експлуатації: 

Все на світі – не нам,
Все богам тим – царям!
І плуги, й кораблі,
І всі добра землі 
(«Тим неситим очам…», 1860 р.)

У Шевченка ідея людськості прямо пов’язана з ідеєю людянос-
ті, нового етичного ставлення до людини на засадах людяності та 
любові, а не станових розмежувань й упереджень. При цьому «лі-
бералізм» та «рівність на словах», «великих слів велику силу, / та 
й більш нічого», тобто резонерське вольтер’янство та лібералізм, 
який кричить, «Що Бог создав вас не на те, / Щоб ви неправді по-
клонились!». Натомість поет закидає цим «лібералам»: «І хили-
тесь, як і хилились!», і при цьому, що найголовніше: 

І знову шкуру дерете
З братів незрящих, гречкосіїв,
І сонця-правди дозрівать
В німецькі землі, не чужії,
Претеся знову!..
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Дітей своїх вони продовжують учити в дусі «старої моралі» 
«природної вищості дворянства», на що Шевченко постійно 
спрямовує гнівні філіппіки:

Умийтеся! образ Божий
Багном не скверніте.
Не дуріте дітей ваших,
Що вони на світі
На те тілько, щоб панувать...
Бо невчене око
Загляне їм в саму душу
Глибоко! глибоко!
Дознаються небожата,
Чия на вас шкура,
Та й засядуть, і премудрих
Немудрі одурять!

Розмежування «царів» та «людей» проявляється в усіх ас-
пектах соціально-політичної проблематики: від питання по-
літичних свобод і соціальної рівності до проблеми національ-
ного існування, у ліберальному, соціальному та національному 
аспектах. Царювання, «царі» прямо пов’язані із «всесвітніми 
шинкарями», «дукачами», «талярами», «путами кутими». Це 
співвідношення висвітлюється у Шевченка в різних опозиці-
ях: у «Єретику» це протистояння папського єпископату та Гуса 
(«Кругом неправда та неволя / Народ замучений мовчить») 
цілком співпадає із «Од молдованина до фіна / На всіх язиках 
все мовчить, / Бо благоденствує» в «Кавказі», де «цивіліза-
ція» Російської імперії, «просвіщеність» протистоїть первісній 
добро чесності горян, для яких «Чурек і сакля – все твоє, / Воно 
не прошене, не дане, / Ніхто й не возьме за своє, / Не поведе 
тебе в кайданах». 

Шевченко був лібералом чи соціалістом? Навряд чи мож-
на чесно стверджувати про належність Шевченка до якоїсь із 
модерних ідеологій, враховуючи, що він жив іще в добу неди-
ференційованості цих фундаментальних модерних політичних 
дискурсів. Радше можна говорити про його ціннісну диспо-
зицію, яка закладає умови можливості того чи того дискурсу, 
парадигму українського політично-філософського дискурсу. 
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Протиставлення «царі – люди» спричиняє розмежування сус-
пільства та громадських зв’язків, заснованих на горизонталь-
ній відкритості й спільнотних зв’язках. 

ХІХ ст. може бути визначеним як століття дискусій про 
суспільність, які випливали із відкриття суспільного виміру 
буття людини та його унезалежнення від владно-державних 
та військово-політичних відношень, що імплікувало потребу 
організації й упорядкування суспільності та виникнення по-
стійних дискусій між головними перспективами і варіантами 
розв’язання цієї проблеми. В українському контексті ця тема 
постає поволі і з певним запізненням, будучи пов’язаною як 
із загальноєвропейськими концепціями та дискусіями з цього 
приводу, так і з партикулярними російсько-імперськими пере-
думовами міркування. 

Значення й вплив постаті і доробку Тараса Шевченка на роз-
виток української політично-філософської думки та соціаль-
но-політичних дискусій в українському контексті обумовлює 
історико-філософську увагу до Шевченкової позиції щодо за-
явленої проблеми, що також порушує питання історико-філо-
софського пізнання методологічного характеру. Відтак наша 
розвідка орієнтована на те, щоб поглянути на Шевченкову 
спадщину по-новому, розгледіти в авторових текстах дискурс 
щодо визначеної проблеми.

У творах Шевченка – переважно поетичній спадщині, але 
це підтверджується і доробком епістолярним і прозовим – на-
скрізно простежується розмежування «царі і люди», у якому 
обидва полюси набувають радикального забарвлення. Шевчен-
ко розвінчує світ та лад «царів», які «за край світа зазирають, 
чи нема країни, щоб загарбать», який (лад) спирається на не-
рівність і несвободу людей. Шевченко виходить із морально-
релігійної настанови загальної людської рівності та гідності, 
що деонтологічно повинна лягти в основу шуканого соціально-
го ладу та «нового і праведного» закону, який у Шевченка асо-
ціюється із «Вашингтоном». Цей лад, заснований на рівності і 
свободі «людей», які є однаково рівні та гідні у своїй свободі, 
і обирається Шевченком, від нього ж Кобзар і виводить інші 
складові своєї позиції – національну, соціальну тощо. 

З погляду еволюції модерної політичної думки можна ска-
зати, що у творчості Шевченка висловлюється нове розумін-
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ня держави та суспільства, у якому відбувається постановка 
реальнос ті нового виду – суспільства, сформованого із рівних 
та вільних громадян, які створюють ту чи ту владу як проекцію 
«загальної волі» нації-суспільства. Ця артикуляція не є осіб-
но-неповторною в тогочасному українському дискурсі – вона 
пов’язана з дуже близьким баченням Кирило-Мефодіївського 
товариства, що розвиває філософію історії, яка спирається на 
засадничі поняття «свободи, рівності і братерства», спростову-
ючи «царство і панство» як «ідолопоклонство» і «апостасію» 
[5, c. 8–9]. Натомість Шевченко поетично драматизує опози-
цію, особливо зосереджуючи свою увагу на народі, у ролі якого 
постають передусім найнижчі верстви суспільства, які проти-
ставляються усім традиційним станам. Проблеми, що хвилю-
ють Шевченка, – це насамперед проблеми «братів незрячих, 
гречкосіїв» [10]. Цим Кобзар випереджає постання «хлопома-
нів» – народників 60-х років ХІХ ст., яких він ще сам застав за 
життя. 

Така світоглядна засада Шевченка лягла в основу україно-
фільського руху ХІХ ст. і досі, зважаючи на ідейну вагу «Кобза-
ря» для української ідентичності, продовжує справляти вплив, 
роблячи україноцентричний дискурс більш чи менш зверне-
ним до конкретно-екзистенційних проблем людини, на певно-
го роду демократичність та людяність політичного міркування. 
З огляду на значущість Кобзаря для всіх спектрів українських 
ідеологічних напрямів – від націоналізму до соціалізму – 
«Кобзар» може стати дуже гарним національним маркером, 
який ідентифікуватиме, наскільки та чи та політична позиція 
лежить у межах української традиції. Українська парадигма, 
задана Шевченком, – це парадигма горизонтального суспіль-
ства, заснованого на громадянській свободі та рівності, на цін-
ності гідності особи, на тривкому ресентименті щодо будь-якої 
спроби виправдати знелюднення та відчуження особистості.
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ПОВСЯКДЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО  
СЕЛЯНСТВА XVI–XVII СТОЛІТЬ:  

ІСТОРІОГРАФІЧНІ МІФИ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНА 
РЕАЛЬНІСТЬ 

Видатний представник третього покоління французької 
школи «Анналів» Фернан Бродель своє фундаментальне до-
слідження з економічної історії доіндустріальної Європи «Ма-
теріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV–XVIII ст.» 
розпочав з висвітлення історії повсякдення, що відобразилося 
в назві першого тому «Структури повсякденності: можливе і 
неможливе». Для дослідника повсякдення – «це дрібні факти, 
ледь помітні в часі й просторі; що більше ви звужуєте поле спо-
стереження, то більше у вас шансів опинитися в оточенні ма-
теріального життя». З метою з’ясування матеріальних аспектів 
людського повсякдення, на його думку, потрібно: «Вивчити 
речі – їжу, житло, одяг, предмети розкоші, знаряддя, грошові 
засоби, плани сіл і міст – тобто все, що служить людині – це 
єдиний спосіб відчути її повсякденне існування» [3, c. 13]. 

Слід наголосити, що вітчизняна історіографія підійшла до 
розуміння важливості вивчення проблем повсякденного жит-
тя людей ще на початку XX ст. У 1902 році Орест Левицький 
писав, що одним з найголовніших завдань історичної науки є 
«всебічне живе і повне зображення минулого життя в його по-
всякденних <...> проявах» [21, с. 2–3]. Проте через певні при-
чини багато проблем вітчизняної історії, у тому числі й повсяк-
дення, залишилися нез’ясованими. У радянській історіографії 
тривалий час пріоритетними визнавалися проблеми історії на-
родних мас, які розглядалися з точки зору тодішньої методоло-
гії, тож, урешті-решт, саме вони виявилися найбільш міфологі-
зованими, а подеколи й сфальсифікованими. 

Розвиток історичного знання протягом останніх 20 років не 
призвів до наукового перегляду історії українського селянства, 
зокрема ранньомодерної доби, про що свідчить узагальнююча 
праця «Історія українського селянства», де повторено відо-
мі характеристики радянської історіографії щодо тогочасного 
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селянства: обезземелення, посилення експлуатації, погіршен-
ня становища у зв’язку з аграрною реформою 1557 року [16, 
с. 142–152; 17, с. 152–167]. При цьому жодного разу не зазна-
чено, що аграрну реформу 1557 року було розроблено для за-
провадження її у великокнязівських маєтках, не пояснено, у 
чому суть дворищної системи господарювання, не надано па-
раметрів нової земельної одиниці «волоки» тощо. Отже, аналі-
тичний розгляд різноманітних аспектів повсякденного життя 
селянства XVI–XVII ст. відсутній. 

Селянське повсякдення визначається набором різних ха-
рактеристик, серед яких чи не найважливішою є величина 
земельної ділянки конкретного господарства. Одним з міфів 
старої історіографії є теза про малоземелля й безземелля се-
лянства, що пов’язується з аграрною реформою 1557 року, 
запровадженою «Уставою на волоки» [17, с. 155–156]. Що-
правда, у новітній праці з історії селянства ця реформа вже 
не називається реакційною, водночас створення фільварків 
оцінюється негативно, оскільки з ними пов’язується змен-
шення селянських наділів, зростання відробіткової ренти 
тощо. Ще один принциповий момент: приклади на підтвер-
дження авторської думки наводяться хаотично щодо всіх 
українських земель [16, с. 142–149], які перебували в зовсім 
різних політико- економічних умовах. Форми господарюван-
ня і становище соціальних груп хліборобського населення 
певних регіонів характеризуються значними відмінностями й 
особливостями, що вимагає ретельного вивчення регіональ-
ної специфіки селянського життя окремих земель. Тож роз-
глянемо на документальному матеріалі деякі питання повсяк-
денного життя волинського селянства, оскільки Волинь була 
одним з найбільших українських регіонів. 

Загальнопоширеною формою селянського господарюван-
ня на Волині в XIV – першій половині XVI ст. було дворище, 
тому зовсім не випадково «Литовську Русь» називали «подво-
рищною» [6, с. 332–333; 14, c. 376–377; 38, s. XXXVI]. Дворища 
були двох типів: великі, які в історичних джерелах називають 
«добрыми», «старожитными», і невеликі. Проте й невеликі 
дворища охоплювали чималі площі орних земель та угідь. До 
того ж власністю дворища вважали не лише освоєну територію, 
але й те, що в майбутньому можна було відвоювати в природи: 
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«и въ дуброве и на болоте, што прикопаетъ поля и протеребитъ 
сеножать, тое супокойное держати маетъ» [1, 1876, т. 1, ч. 6, 
c. 10]. На думку литуаністів, просторові параметри дворищ ко-
ливалися в межах від кількох десятків до сотень гектарів землі. 
За спостереженнями Дмитра Похилевича, на етнічних литов-
ських землях селянські наділи становили від 30 до 50 га при 
чималих сіножатях і вигонах, а пересічне білоруське дворище 
Пінського староства він обраховував на 4 волоки, що дорівню-
вало близько 95,5 га [29, c. 15; 30, c. 37]. Значно більші показни-
ки наводив М. Владимирський-Буданов, обрахувавши рільні 
площі деяких дворищ цього самого староства на 146,3; 255,9 та 
392,2 га [4, c. 11; 6, с. 343–344]. 

Доволі великими були дворищні господарства й на Волині. 
За нашими підрахунками, 1528 року землеволодіння одного 
дворища в с. Підгайці Луцького повіту охоплювало 80,28 га, 
з них 59,72 га припадало на орні землі. Неронівському дво-
рищу Луцького староства 1552 року належало 635,4 га рільної 
землі, півдворищне господарство в с. Смик Луцького повіту 
1584 року мало 47,7 га, а в с. Піски 1587 року – 119,4 га ріллі 
[5, c. 98]. Як бачимо, дворища дуже різнилися за площами на-
лежних їм земель. Значне коливання земельних площ свідчить 
про стихійність процесу виникнення та розвитку дворищної 
системи господарювання. Визначити площі дворищних земель 
доволі складно, оскільки вони не обраховувалися певними 
земельними мірами. Михайло Грушевський відзначав, що во-
линські дворища взагалі не мали якоїсь певної величини [11, 
c. 25]. Олександра Єфименко зауважувала, що дворище й не 
могло мати сталих розмірів, бо держава не була зацікавлена у 
встановленні обмежень на дворищні земельні площі, розміри 
яких залежали від випадкових причин, а найперше – від наяв-
ності вільних земель та робочої сили в господарстві [14, с. 379]. 
Заснована на принципі вільного займу цілинних земель, дво-
рищна система потребувала великого колективу як для осво-
єння території, так і для подальшого ведення господарства. Цю 
думку підтримував також Іван Новицький, наголошуючи, що 
розміри орних площ залежали від кількості робочих рук у се-
лянському господарстві [25, c. 104]. 

Показовим щодо цього є опис Чорногородського маєтку 
Луцького повіту 1578 року, за яким у с. Козиничах налічувало-
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ся три дворища: Грибовицьке, Колохновицьке і Глебковицьке. 
На Колохновицькому дворищі хазяйнувало п’ятеро Колохно-
вичів, а серед 25 господарів Глебковицького дворища шестеро 
названі Глебковичами, семеро – Биковичами, а двоє – Свири-
довичами [27, c. 83–85]. Зрозуміло, що кожна із цих патримо-
ніальних спільнот становила кровну групу родичів, оскільки 
вони виступають під одним родовим іменуванням. Можливо, 
спорідненість була й ширшою, охоплюючи всі три родові гру-
пи, кожна з яких, проте, уже була відокремленим від загальної 
лінії відгалуженням, набувши й нового найменування. Якщо 
навіть не вважати їх родичами, а окремими родовими колекти-
вами, то й тоді чисельні параметри окремих родинних спільнот 
були значними. Адже на сімох дорослих Биковичів мало при-
падати сім дорослих жінок, а якщо на кожне подружжя додати 
бодай мінімальну (як на ті часи) кількість дітей – чотири, то 
ця родова група мала складатися щонайменше з 42 осіб. Тоді 
Глебковицьке дворище, де названо 25 голів окремих родин 
Глебковичів, Биковичів і Свиридовичів та їхніх спільників, 
мало налічувати щонайменше 150 осіб. 

Традиційно в українській історіографії руйнування дворищ-
ної системи господарювання пов’язують з проведеною у Вели-
кому князівстві Литовському аграрною реформою. Її ключовою 
датою стало 1 квітня 1557 року, коли сейм прийняв «Устав на 
волоки» – документ, який формулював головні засади реформи. 
З фіскальною метою було вирішено здійснити уніфікацію се-
лянських повинностей шляхом приведення дворищних госпо-
дарств до однакових параметрів. Відтак землі кожного дворища 
підлягали вимірюванню, після чого селянським господарствам 
надавали однакові стандартні земельні ділянки – «волоки» [9, 
c. 364–365]. Одночасно визначали якість ґрунтів і відповідно до 
цього призначали належні з цих наділів повинності. Порівняно 
з розмірами дворищ, волока була меншою, але також доволі зна-
чною земельною одиницею: на Волині, за нашими підрахунка-
ми, вона становила близько 24 га [9, c. 378]. У процесі реалізації 
так званої «волочної поміри» частину дворищних земель відрі-
зали, а на вивільнених ділянках утворювали підлеглі державній 
скарбниці сільськогосподарські господарства – фільварки. 

Проведення аграрної реформи передбачалося у великокня-
зівських маєтках, однак уважається, що ідея підвищення при-
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бутковості шляхом заведення фільварків привабила шляхту, 
яка взялася активно запроваджувати реформу у власних ма-
єтках. Панує думка, що врешті це призвело до повсюдного 
зруйнування дворищної системи селянського господарюван-
ня. Так, М. Владимирський-Буданов уважав, що внаслідок 
запровадження волочної поміри дворище розпалося [4, c. 4]. 
Ф. Леонтович зараховував завершення реформи не лише в ли-
товських, а й в українських землях Великого князівства Ли-
товського до кінця XVI ст. [22, c. 15]. Аналогічної думки до-
тримувався і радянський литуаніст В. Пічета [28, c. 22]. Цей 
погляд підтримують і деякі сучасні білоруські дослідники [13, 
c. 32; 18, c. 3; 33, с. 73–76]. Отже, необхідно простежити масш-
таби охоплення волочною помірою волинської території про-
тягом зазначеної доби.

Оскільки проведення аграрної реформи передбачалося на-
самперед у великокнязівських маєтках, зазначимо, що на Во-
лині було лише чотири староства: Володимирське, Ковельське, 
Кременецьке і Луцьке. Найраніше аграрна реформа зачепила 
належне королеві Боні Кременецьке староство, де 1563 року 
на волоки було переміряно 11 сіл, при цьому три села –Жо-
лоб, Воронівці й Осники – залишилися на «службах» (термін 
«служба» відповідав поняттю «дворище»). Достеменно невідо-
мо, коли була проведена реформа в Ковельському старостві: у 
1565 та 1570 роках тутешні селяни ще господарювали на дво-
рищах [1, 1886, т. 1, ч. 7, c. 64], а за інвентарем 1590 року вони 
вже переведені на волоки [34, ф. 1, оп. 1, спр. 4. арк. 52–73]. Про 
поміру у Володимирському і Луцькому староствах джерела 
взагалі не згадують, натомість документально зафіксовано, що 
1590 року селяни с. Гнідава Луцького староства господарюва-
ли на дворищах [34, ф. 1, оп. 1, спр. 7, арк. 328–328 зв.]. Про-
те всі волинські староства охоплювали 67 сіл, які налічували 
2914 домів, що становило 3,67 % селянських господарств [19, 
c. 73]. Отже, понад 96 % селянських господарств перебувало у 
шляхетській приватній власності. 

За характером землеволодіння Волинь відрізнялася від ін-
ших українських земель. А. Яблоновський називав Волинь су-
цільним «храмом можновладців», де панували князівські роди 
Острозьких, Заславських, Санґушків, Збаразьких, Вишневець-
ких, Четвертенських, Чорторийських, Буремльських, Воро-
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нецьких, Корецьких, Порицьких, Сокольських, Масальських 
та ін. [38, s. XXXVI; 39, s. 18–25]. Отже, більшість волинської 
території становили величезні магнатські латифундії, через що 
О. Єфименко називала Волинь територією волинської арис-
тократії [15, c. 77]. За підрахунками І. Крип’якевича, 18 най-
більшим магнатам Волині належало близько 80 % її земель [20, 
с. 18–19]. В. Менжинський на частку середнього й великого 
землеволодіння відводить 81,4 % приватних земель Волині [23, 
c. 177]. На думку Н. Яковенко, волинські князі, які становили 
трохи більше 10 % землевласників Волині, контро лювали май-
же дві третини поземельного фонду Волині [35, c. 102–104]. Це 
означає, що лише невелика частина волинських земель пере-
бувала в руках середньої і дрібної, або так званої загродової, 
шляхти. 

У зв’язку з цим, на нашу думку, волочна поміра могла охо-
пити тут хіба що маєтки дрібної шляхти, якій належав доволі 
незначний відсоток земель. Саме для них волочна поміра мо-
гла принести якийсь зиск, вивільнивши частину землі для за-
ведення власних фільварків. Щоб з’ясувати, наскільки активно 
волочна поміра запроваджувалася в приватних маєтках, звер-
німося до документальних матеріалів. 

За поборовим реєстром Здолбицького маєтку князя Василя 
Острозького, у 1570 році всі 97 селянських господарств «си-
дять» на дворищах. У селі налічувалося також 37 підсусідків, 
про яких у джерелі написано так: «То есть люди подсуседки, 
которые на огородех седят, земль своих не мают». Однак за їх-
нім поіменним списком зазначено, що четверо з них на додаток 
до городів «роля ку загороде своей мают» [26, c. 38–41]. 

Інвентар маєтків князя Андрія Масальського засвідчує, 
що 1570 року в Ботині, Бодачеві, Носачевичах, Олешкови-
чах, Петрашевичах, Сускові, Смердині Луцького повіту селя-
ни господарювали на дворищах [1, 1890, т. 2, ч. 7, c. 380–383]. 
У селах Вишків (1572), Верхів (1588) Луцького повіту, Коню-
хи, Млинів, Білополе, Деречин, Кути, Завидів (1582), Хринів 
(1588) Володимирського повіту також зафіксована дворищна 
система [1, ч. VI, т. I, c. 92–93, 111–116, 108–109, 190–198]. 

Інвентар Острозьких духовних добр 1571 року називає по-
іменно селян дев’яти сіл: Корпилівки, Жаківців, Плоскої, По-
півців, Дермані, Білашова, Куніна, Коршова і Глинського, які 
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господарюють на дворищах. Їхні повинності складалися з гро-
шового чиншу і відробітків. Чинш із перших чотирьох сіл у 
розмірі 30 грошів з дворища йшов на замок, а відробітки ста-
новили 2 дні навесні, 2 дні у жнива та 2 дні восени косили сіно, 
тож загалом – 6 днів на рік [26, c. 43–46]. 

Піддані сіл Дермані, Білашова, Куніна, Коршова та Глин-
ського виконували на Дерманський монастир трохи відмінні 
повинності. У Дермані з господарства відробляли 6 днів на 
рік польові роботи й виправляли підводу, а на замок сплачу-
вали 6 грошів «воловщизни» від вола та 2 гроші «сторожово-
го» і «порохового». Підсусідки не сплачували жодних податків. 
Селяни Білашова давали з дворища 30 грошів чиншу, 6 відер 
меду, десятину від овець (1 вівцю від 20 дворищ). Їхні відро-
бітки становили 1 день на рік у жнива. На замок сплачували 
6 грошів «воловщизни» від вола і 2 гроші «сторожового». Що-
правда, усі 15 дворищ споряджали двох коней на військову 
службу. У с. Кунін названо разом з отаманом 29 півдворищних 
господарів. Подимщина з цілого дворища становила 6 грошів, 
тож із півдворища – 3, а відробітки – 4 дні на рік: 2 дні навес-
ні та 2 восени. Вони сплачували по 6 грошів «воловщизни» та 
по 2 гроші «порохового» і «сторожового». Дворищні господарі 
села Коршів давали по 30 грошів чиншу, по 2 мірки вівса, 2 дні 
повинні були жати, 1 день орати, 1 день косити й 1 день звозити 
збіжжя до гумна, тож їхні польові відробітки становили 5 днів 
на рік. Як і всі інші, вони сплачували по 6 грошів «воловщизни» 
та по 2 гроші «порохового» і «сторожового» на замок [26, c. 44].

У с. Глинське, де 37 господарів сиділи на 15 дворищах, 15 – 
на півдворищах і двоє – на третинах дворищ, сплачували з ці-
лого дворища 30 грошів чиншу, давали чотири маци вівса, чет-
веро курей. Відробітки становили 2 дні на рік (день орали, день 
косили), проте вони відправляли по 2 підводи на рік [26, c. 45]. 

За поборовим реєстром Острозької волості 1576 року, се-
ляни 26 сіл господарювали на дворищній системі. Податки 
замкових сіл ішли на утримання Острозького замку. Піддані 
зем’янських сіл сплачували з півдворища по 10 грошів чин-
шу, з чверті дворища – по 5, городники з худобою – по 3, без 
худоби – по 2, а підсусідки з робочою худобою – по 4 гроші. 
У реєстрі перелічено ще 35 сіл, спустошених татарами, які були 
звільнені від податків [26, c. 47–68]. 
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Як бачимо, селяни усіх названих сіл «седели» на дворищах. 
Водночас наприкінці XVI ст. деякі поодинокі маєтки були пе-
реведені на волочну систему. Так, 1582 року в с. Митищі Луць-
кого повіту та селах Житани й Синівці Володимирського по-
віту селяни господарювали на волоках [1, 1876, т. 1, ч. 6, c. 110, 
148–149]. У 1593 році села Коломле, Кривин перебували на 
«службах», тобто дворищах, с. Розваж уже переміряне на воло-
ки, а селяни с. Білашів у 1595 році продовжували господарюва-
ти на дворищах [26, c. 69, 71–73]. 

Звичайно, окремі приклади не дають статистики, водночас 
навіть на підставі наведених фактів можна констатувати, що 
наприкінці XVI ст. лише поодинокі волинські села переведені 
на волочну систему господарювання.

Більш ґрунтовні висновки можна зробити на підставі ін-
вентарів маєтків найбільших волинських магнатських родів 
першої половини XVII ст. – князів Острозьких і Заславських. 
Так, за інвентарями маєтків князя Януша Острозького 1614 і 
1615 років, жодне зі 180 сіл ще не було переміряне на волоки 
[24, с. 1–164]. Інвентар володінь спадкоємців його покійного 
брата князя Олександра Острозького 1620 року, який містить 
опис 300 волинських сіл, показує, що на дворищній системі гос-
подарювання залишалося 209 і лише 89 переведені на волочну 
(дані стосовно двох сіл в інвентарі відсутні) [37, s. 82–484]. Як 
бачимо, у маєтках одного власника одночасно співіснують дві 
системи селянського господарювання, однак найпоказовішим 
фактом є те, що нові села: Ужацин, Котовська Воля, Киянка, 
Волиця Каленицька, Коморівка, осаджені на початку XVII ст., 
засновуються на старій – дворищній системі. Інвентарі та побо-
рові реєстри маєтків князів Заславських 1610, 1612, 1616, 1617, 
1623, 1624, 1625, 1637, 1642, 1643, 1647, 1662 років дають дані 
щодо 83 поселень, селяни яких не лише впродовж першої, але 
й другої половини XVII ст. господарювали на дворищах [36, 
sygn. № 64/3, 64/4, 64/5, 64/8, 64/9, 64/10, 64/10а, 64/12, 64/14, 
64/16, 64/17, 64/19, 64/22]. 

Наведені документи містять досить репрезентативні статис-
тичні дані, охоплюючи 561 село, що становить четверту части-
ну тогочасних сільських поселень Волині. З них на дворищній 
системі перебувало 472, тобто понад 84,1 % [10, с. 224–225]. Тож 
протягом XVI – першої половини XVII ст. повсякденне життя 
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переважної більшості волинського селянства було пов’язане з 
дворищною системою землеволодіння [7, c. 149–184]. 

Отже, на відміну від білоруських земель Великого князів-
ства Литовського, де, на думку дослідників, уже наприкінці 
XVI ст. 60–80 % селянських господарств було переведено на 
волоки, в українських землях не спостерігається таке швидке 
руйнування дворищного селянського землеволодіння. Джере-
ла засвідчують, що волочна поміра впроваджувалася на Волині 
доволі повільно. Не лише великі землевласники, а й середня 
волинська шляхта не поспішала з переведенням селян з дво-
рищ на волоки, і в приватних маєтках основна маса селянства 
до кінця XVI ст. вела традиційне дворищне господарство [10, 
c. 224]. На це свого часу звернув увагу М. Грушевський, який 
писав: «На Волині виразної вказівки на міряні дворища-воло-
ки я собі взагалі не пригадую». На підставі інвентарів приват-
них маєтків Волині він констатував: «В приватних маєтностях 
волочна поміра в 2-й половині [XVI ст. – І. В. ] ще не всюди 
була переведена, особливо в Луцькім повіті – тут частійше 
стрічаємо дворища, ніж волоки» [12, c. 212–213]. 

Утім, переведення селянських господарств із дворищної сис-
теми на волочну ще не означало обезземелення селян. Звичай-
но, порівняно з дворищними площами, волока була меншою, 
однак також доволі великою земельною одиницею. Площа 
волоки – 23,89 га, відповідно, половина волоки – 11,94, третя 
частина – 7,96, чверть – 5,97 га, тож навіть чверть волоки ста-
новила велику земельну площу, тому навряд чи можна зарахо-
вувати півволочних та чвертьволочних селян до безземельних. 

До того ж уважне прочитання документальних матеріалів 
пересвідчує, що фактично кількість землі в селянських госпо-
дарствах була більшою, ніж прийнято вважати [5, с. 99–100]. 
По-перше, розміри орної землі збільшувалися за рахунок так 
званих «наддавков» – додаткових прирізків, які мали компен-
сувати селянам незручні для землеробства ділянки (болотисті, 
піскуваті ґрунти, лісові зарості тощо). Так, у трьох селах Кре-
менецького староства, де ґрунт кваліфікувався як поганий, се-
лянам були відведені наділи не в 33 морги, які становили воло-
ку, а в 36 [1, 1890, т. 2, ч. 7, с. 76]. 

За актом волочної поміри ґрунтів с. Ружин Луцького повіту 
в 1606 році на кожне селянське господарство припадало по пів-

www.etnolog.org.ua 
www.mau-nau.org.ua



64

волоки орної землі. При цьому враховувалась якість ґрунтів, 
і за неякісну землю селяни отримали «наддатки». Так, зважа-
ючи «на подлости грунту писковатого», Гриц Литвин одержав 
прирізок до польового наділу. Загалом земельні прирізки одер-
жали 44 з 54 селян-господарів. Крім орної землі, усі отримали 
городи й сіножаті. У документі перелічуються всі 54 господар-
ства із зазначенням місця розташування садиби та розміром го-
родів, які всі були «до полланка» [1, 1876, т. 1, ч. 6, с. 315–317]. 
Тож якщо рахувати польову й городню землі разом із приріз-
ками навіть без сіножатей, то загальна земельна площа кожно-
го дворогосподарства становила волоку й більше, хоча в доку-
менті враховується тільки орна земля, а селяни називаються 
півволочними. Не можна вважати це випадковим явищем, 
найімовірніше, перемірювання дворищних земель на волоки 
проводилося відповідно до існуючої практики. До того ж ана-
логічна картина простежується й на інших територіях Велико-
го князівства Литовського. Зокрема, Д. Похилевич зазначав, 
що завдяки «наддавкам» розмір волоки в Білорусі коливався 
від 32 до 45 моргів, тобто від 1,06 до 1,5 волоки [31, c. 146]. 

Говорячи про селянське повсякдення, необхідно звернути 
увагу також на характер селянського господарства. За винят-
ком М. Брайчевського, який називав селян ранньомодерної 
доби дрібними власниками, що використовували працю спау-
перизованої частини сільського населення, жоден з вітчизня-
них дослідників не звернув уваги на наявність найманої робо-
чої сили в селянському господарстві XVI–XVII ст. [2, c. 75–76; 
8, с. 237–238]. Фронтальне вивчення актового матеріалу до-
водить, що в селянських господарствах справді широко вико-
ристовувалася праця челяді, «паробков», «молодцов», «хлоп-
цов» тощо. 

Згадки в джерелах про селянських найманих працівників 
трапляються не так часто, однак вони є. Так, 1567 року селяни 
Колчина зверталися до луцького замкового суду з проханням 
надіслати вижа для фіксації пограбувань, заподіяних піддани-
ми луцького й острозького владики Марка Жоравницького. 
Зокрема, колчинський селянин Устим Кузьмич скаржився, що 
Мисько Палчикович, наїхавши на «копан мою властную, сына 
моего Євхима збил и споличковалъ, слуг моих чотирех <...> 
согнал» [34, ф. 25, оп. 1, спр. 9, арк. 200–201 зв.]. Щоправда, 
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с. Колчин входило до Луцького староства, тож у цьому випад-
ку йдеться про селян королівщини, яких традиційно вважа-
ють заможнішими за селян приватних маєтків. Однак інфор-
мацію про наявність наймитів і челяді маємо й щодо останніх. 
Наприк лад, 1560 року Прокіп Степанович Гуляльницький 
скаржився на наймита Ивашину, який разом «з Пилипцом, 
наймитом Ивашъка Богдановича» обірвав вишні в його саду 
[34, ф. 25, оп. 1, спр. 1, арк. 99 зв.]. Про наймитів говориться 
1563 року в скарзі Богумили Іванівни Патрикіївни, вдови Мат-
вія Сенюти Ляховецького [1, 1876, т. 1, ч. 6, c. 43–45]. Розпо-
відаючи про забиття на смерть свого чоловіка, вона подає пе-
релік звинувачуваних нею власних підданих, серед яких були: 
«седелникъ зъ наймитами, Васечко зъ наймитомъ, Дмитръ изъ 
сынми, Прысъ изъ сынми и зъ наймитами». Про челядь зга-
дується в скарзі Михайла Коритенського щодо пограбування 
1566 року його селян Стецка Сушка і Марка, які «с щелядю и 
статки своими <...> до Корытна ехали» [34, ф. 25, оп. 1, спр. 8, 
арк. 430 зв.]. У 1570 році під час розшуку селян-утікачів Іва-
на Кєрдея Мнішинського луцький возний Федір Фурсович 
Бронницький знайшов у с. Сапожин одного з них: «Якимъца 
Бобровича з жоною, з сынми, с челядю и зо всею маетностью» 
[32, с. 37–38]. У 1576 році під час нападу сина Олехна Васильо-
вича Ощовського на с. Свинюхи було пограбовано «боярина 
корытенского Анъдрея и двох наймитов его Курила а Устима 
<...>, а Федковыхъ Оришича наймитов Карпа а Романа <...>, 
Анъдреевого Скибъчина наймита» [34, ф. 25, оп. 1, спр. 16, 
арк. 456 зв. – 457 зв.]. Щоправда, такої інформації вкрай мало, 
тож можна інтерпретувати використання селянами найманої 
праці як рідкісне явище лише під час нагальних сільськогос-
подарських робіт: оранки, жнив тощо. Проте віднайдені нами 
реєстри людських втрат, заподіяних татарами під час нападів, 
які, власне, і фіксують челядь у селянських господарствах, пе-
реконують, що застосування найманої праці в селянських гос-
подарствах було звичною практикою.  

Так, під час татарського нападу 1577 року в новоселецьких 
селян Савки Попченя та Левона Хилимоновича було забрано в 
ясир по «паробку», а в Олекси Мартиновича із с. Сухівці Кре-
менецького повіту – двох «паробков», тобто хлопців-наймитів 
[34, ф. 25, оп. 1, спр. 17, арк. 658 зв. – 661]. Цінну інформацію 
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про селянську челядь залишив луцький возний Григорій Верб-
ський. Фіксуючи заподіяні татарами 1578 року спустошення 
в маєтках володимирського підкоморія Олександра Семашка, 
він називає поіменно 25 господарів села Коростятин Луцько-
го повіту, забраних у ясир. З них 12 селян було виведено ра-
зом з родиною та усією челяддю, зокрема: «Радна з жоною, з 
детми, с челядю <...>; Данила з жоною, детми, с челядю <...>; 
ПарфѢнову жону с челядю <...>; Павла Случанина стято, и 
маетность зъ челядю взято» [34, ф. 25, оп. 1, спр. 18, арк. 125–
128 зв.]. У володінні княгині Ганни Кузьмівни Заславської в 
с. Макотерти у «Ивана Лютка домъ, гумно и въсю челяд по-
брали: двое мужчизнъ, шестеро белых головъ», отже в цьому 
селянському господарстві працювало вісім наймитів [34, ф. 25, 
оп. 1, спр. 18, арк. 174–175]. 

Показовим є перелік виведеної до полону 1578 року челя-
ді з луцьких маєтків Федори Богушівни Дзялинської. Так, 
у с. Старий Жуків у підданого Федца Лисовича було взято 
трьох челядників, у Федца Олеховича – також трьох, у Антипа 
Юси – двох, у Федца Плочі – двох, навіть у Федца «огород-
ника» – двох, а в Івана Зубченяти «слугу взяли», тож із шес-
ти селянських господарств було виведено до Криму 13 осіб. 
У с. Новосілки в Сави Попченяти було забрано в ясир двох 
челядників, у Кочана – трьох, у Чиранова – трьох, у Куніде-
лі – одного, у Дашука – двох. У с. Новий Став у Зенця вивели 
до ясиру трьох челядників, у Богдана Пінчука – чотирьох, у 
Стецини – двох, у Масюка Левоновича – двох, у Сави Олісим-
цовича – трьох, у Онанковича Холоденяти – шістьох, у Кри-
вого – двох, у Гаврила – трьох, у Каленика – одного, у Гирца 
Матвійовича – трьох, тож із 10 господарств щонайменше 29 че-
лядників, тобто пересічно по 2,9 з господарства [34, ф. 25, оп. 1, 
спр. 18, арк. 194–196]. 

Таким чином, значний документальний матеріал пере-
конує, що волочна поміра, як один з найважливіших заходів 
аграрної реформи 1557 року, лише деякою мірою торкнулася 
волинського селянства, більшість якого до середини XVII ст. 
залишалася на дворищній системі землекористування. Проте 
й переведення селян на волоки не означало їх обезземелення, 
волочні господарства були доволі великими господарськими 
одиницями. Як дворищні, так і волочні господарства широко 
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використовували в практиці повсякденного життя найману 
працю челядників та наймитів. На жаль, сьогодні не можна 
вивести жодних квантитативних показників щодо співвідно-
шення різних груп хліборобського населення, зокрема селян-
дворогосподарів та селян-наймитів. Ґрунтовні обрахунки ви-
магають додаткових документальних пошуків. Нова невідома 
досі джерельна інформація на основі сучасних методологічних 
підходів і засад дозволить реконструювати та проаналізувати 
повсякденні життєві практики українського селянства ранньо-
модерної доби.
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Станіслав Дембіцький 
(Переяслав-Хмельницький)

ТАРАС ШЕВЧЕНКО І ПЕРЕЯСЛАВЩИНА

В Україні є місця, тісно пов’язані з іменем великого сина 
українського народу, геніальним поетом, художником, націо-
нальним пророком – Тарасом Шевченком. Він побував у на-
шому місті чотири рази: двічі 1845 року і двічі 1859-го. Уперше 
Т. Шевченко прибув до Переяслава в серпні 1845 року за зав-
данням Археографічної комісії – замальовувати й описувати 
пам’ятки старовини. 

Пишна природа зачарувала поета. При в’їзді на 
Переяславську землю перед ним відкрилася чудова панорама 
високого правого берега Дніпра, мальовничі краєвиди з по-
лями й луками. А де ж зупинитися? Куди направитися? Це 
питання легко вирішувалося. У Переяславі проживав зна-
йомий Т. Шевченка – лікар, дворянин Андрій Йосипович 
Козачковський. З ним поет познайомився в Петербурзі 
1841 року, коли той проходив дійсну військову службу на 
Балтійському військовому флоті військовим лікарем, про що 
останній згадував у своїх спогадах: 

«З творами Шевченка познайомив мене в Петербурзі аль-
манах Гребінки “Ластівка”. Зустрівшись невдовзі після цього 
з земляком Зеленським, я завів мову про вміщені в альманасі 
незрівнянні твори якогось Шевченка. “Хочеш, я познайомлю 
тебе з автором?” Певна річ, пропозиція була прийнята з щирою 
вдячністю. Через кілька днів по тому, увечері, зайшов до мене 
з земляком моїм незнайомий пан, який привітав мене такими 
словами: “Дай боже здравствовать! Оце той самий Тарас, що ви 
хотіли з ним познайомитися”. 

Розмова наша, затягнувшись далеко за північ, велася нав-
коло творів і основного їхнього предмета – дорогої нам обом 
України.

З першої зустрічі поет не міг не помітити, що думи його вже 
й тоді справляли на мене глибоке враження, і його добра прос-
та душа не могла не відгукнутися щирим відчуттям.

Протягом семимісячного перебування мого в Петербурзі 
Шевченко часто відвідував мене, приносячи майже щоразу 
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щось нове із своїх творів. Місцевість моєї батьківщини, в се-
редині Малоросії, віддалена від усього їй чужорідного…

Віддавна існував у ній навчальний заклад, до якого майже з 
кожного куточка України вносилися рідні літературні елемен-
ти, що засвоювалися місцевою говіркою, а це, природно, разом 
із впливом науки, мало сприяти чистоті, багатству і художній 
виразності мови; так думав М. О. Максимович, у цьому був 
переконаний Шевченко. І в зв’язку з такими переконаннями 
твори його повинні були проходити мою коректуру з метою 
очищення їх від полонізмів, що створювали рідну йому задніп-
рянську мову…

Прощаючись зі мною в травні 42 року, Шевченко попередив 
мене, що він дуже лінується писати листи, тому <…> я нічого 
не знав про нього до 45 року. В серпні цього року він неспо-
дівано відвідав мене у Переяславі, проживши у мене два тиж-
ні» [2, с. 91].

Звістка про прибуття Т. Шевченка швидко облетіла місто. 
До будинку лікаря безперервно йшли гості. Багато хто з них 
хотів особисто познайомитися з поетом. Господар будинку – 
А. Козачковський – організував вечір на честь знаменитого 
гостя. Він відбувся у вітальні. Тут зібралася переяславська 
інтелігенція. «Не можу не згадати вечір 19 серпня 45 року. 
Товариство, переважно молодь, гамірно бенкетувало за сто-
лом, Шевченко був у справжньому натхненні; навпроти нього, 
на протилежному кінці столу, стояв, не зводячи погляду з пое-
та, з келихом у руці пан поважного віку, походженням німець, 
віросповіданням протестант. “Оце – батько! їй-Богу, хлопці, 
батько! Будь здоров, батьку!” – високо підіймаючи келих, про-
голосив німець, і потім ми всі називали його батьком» [2, с. 91].

У Переяславі Т. Шевченко їздив на ярмарки, слухав співи 
кобзарів та лірників, розмовляв з людьми, читав їм свої вірші, 
малював. 

Т. Шевченка приємно здивували архітектурні споруди 
Переяслава. Переяславські старожитності описані на почат-
ку заміток. Вони розпочаті описом переяславської цитаделі з 
Успенською церквою, де Т. Шевченко відшукав декілька ори-
гінальних високохудожніх срібних предметів та описав їх. Це 
чаша, іконка, лампадка, хрест 1618 року, Євангеліє 1680 року. 
Потім Тарас Григорович згадав споруди Михайлівської церк-
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ви із дзвіницею та трапезною. У ризниці соборного храму 
Вознесіння, збудованого в 1695–1700 роках на кошти гетьмана 
Івана Мазепи, Т. Шевченко знайшов та описав визначної мис-
тецької роботи (подарунок Іана Мазепи) Євангеліє 1698 року 
і плащаницю. У бібліотеці Переяславської семінарії зберігало-
ся ще два Євангелія, які привернули увагу поета. Одним з них 
було безцінне Пересопницьке євангеліє 1556 року, подароване 
Вознесенському монастирю Іваном Мазепою, на якому тепер 
присягають президенти України [7, с. 215].

Т. Шевченка завжди цікавили археологія та пам’ятки ста-
ровини. В археологічних нотатках він акцентував увагу на 
стародавніх земляних укріпленнях, так званих Змієвих валах 
та курганах навколо Переяслава: згадував про «безкінечний 
земляний вал, Трьохбратні могили, Богданову могилу на око-
лиці міста, Виблу могилу за 15 верст від Переяслава, Телепень 
під Яготином тощо. У звіті Київській тимчасовій комісії 
Т. Шевченко писав: «Переяслав и его окрестности были бы 
чрезвычайно интересны своими укреплениями, курганами, 
но о них сохранились названия и почти никаких преданий в 
народе. По Киевской дороге в шести верстах от Переяслава 
над самой дорогой три высоких кургана, называемые “Три 
Братні могили”. По Золотоношской дороге в семи верстах 
от города – высокий курган, называемый “Богданова моги-
ла”» [7, с. 215].

Пізніше митець у поезії «Сон» («Гори мої високії…») напише: 

Гори мої високії, 
Не так і високі, 
Як хороші, хорошії, 
Блакитні здалека. 
З Переяслава старого, 
З Виблої могили, 
Ще старішої… [4, с. 39]. 

У Переяславі Т. Шевченко змалював ряд церковних споруд. 
Першим малюнком, зробленим Т. Шевченком у Переяславі, 
був ансамбль Вознесенського собору 1695–1700 років. Він хо-
тів залишити для нащадків зображення цієї споруди як джере-
ло художньої мудрості й поетичного натхнення. Це була перша 
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спроба українських народних майстрів перевести українську 
народну дерев’яну архітектуру в кам’яну. 

На малюнку Т. Шевченка купол церкви трохи відрізняється 
від його сучасного вигляду. Це наслідки пізніших перебудов після 
пожежі. У правій частині малюнка спостерігаємо дзвіницю, ліво-
руч – єпископський будинок і капличку – споруду над підземним 
ходом, частину якого на початку ХХ ст. використовували як по-
гріб. На місці пізніше збудованого притвору – тамбура – на ма-
люнку Т. Шевченка присутня цікава деталь: від західного входу 
в собор спроектовано два ряди стовпів з високою пірамідальною 
покрівлею, прикрашені позолоченими «сонцями». Це була своє-
рідна парадна огорожа, яка вела від собору до будинку єпископа. 

Про Вознесенський собор Т. Шевченко згадував на 
сторінках повісті «Близнецы»: «Над городом из тумана 
выходила бе лая осьмиугольная башня, увенчанная готи-
ческим зеленым куполом с золотою главою. Этот соборный 
храм, прекрасный, грациозный, полурококо, полувизантий-
ской архитектуры, воздвигнут знаменитым анафемой Иваном 
Мазепою…» [6, с. 17].

Змалював художник і Покровську церкву, збудовану в 
1704–1709 роках переяславським полковником І. Мировичем 
на честь узяття Азова. Покровський собор за своїм зовнішнім 
виглядом нагадував фортецю. Ширина його стін сягала трьох 
аршинів. З північної та південної сторін у стінах над дверима 
були тайники у вигляді кімнат. У них під час нападів воро-
гів переховували церковні майно та казну. З південного боку, 
усередині собору, були потайні кам’яні сходи, які вели на верх 
купола, де стояла варта і спостерігала за містом та за течією 
Дніпра. Приміщення собору прикрашала запрестольна карти-
на з двох частин розміром майже у 2 аршина. Зверху містив-
ся образ Покрови Пресвятої Богородиці, а внизу – Петро І і 
Катерина І в царських шатах. Біля государя стояв гетьман Іван 
Мазепа, а біля гетьмана – полковник І. Мирович. Біля цари-
ці – придворні дами у святковому одязі, а збоку – козаки в 
національних костюмах. Навпроти імператора – архієпископ 
Феофан Прокопович, біля нього – духівництво. Т. Шевченко 
так писав про цю картину: «В этой церкви хранится замечатель-
ная историческая картина, кисти, должно думать, Матвеева, 
если не иностранца какого…» [6, с. 27]. 
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Після смерті І. Мировича собор добудовувала і прикрашала 
його дружина – П. Голуб. 

На малюнку Покровської церкви, виконаної Т. Шевченком, 
напис: «Церковь Покрова, построенная 1709 полковником 
Мировичем». Малюнок цікавий з того погляду, що художник 
на першому плані зобразив убогість тогочасного міста: похилі 
хатки під солом’яними стріхами, похилений паркан, величезну, 
брудну, ніколи не висихаючу калюжу, у якій бовтається свиня, 
і як контраст – величний, стрункий силует Покровської церкви 
з банями. 

Перебуваючи в Переяславі, Т. Шевченко змалював і 
Михайлівську церкву – одну з найвидатніших архітектурних 
пам’яток ХVІІІ ст. За своєю архітектурою вона радше є світ-
ською будовою, аніж культовою. Характерна особливість її 
архітектури – це легкість, простота і зв’язок з навколишнім 
пейзажем. Певний час церква була увінчана фальшивим ку-
полом, який нині не існує. До нашого часу збереглися чудові 
ліпні прикраси фронтальних вікон і ніш. По всій довжині зов-
нішнього фриза розміщені прості за композицією і формою 
прекрасні кольорові полив’яні розетки, прикрашені україн-
ським орнаментом. 

На малюнку Т. Шевченка праворуч видніються невеликі 
хатки, ліворуч – оборонний вал та частина редуту часів Петра І, 
звідки й малював художник. 

Перебуваючи на Переяславщині, Т. Шевченко кілька ра-
зів їздив з А. Козачковським до мальовничого с. Андруші за 
7 верс тов від Переяслава. Тоді воно належало монастиреві. 
Багата природа і неподалік Дніпро надавали селу особливої 
привабливості. Тут шуміли віковічні дуби, липи, верби. У ті-
нистому гаю ховалася монастирська дача переяславського ар-
хієрея, збудована 1836 року. З гаю відкривалася чарівна пано-
рама Дніпра з Трахтемирівськими горами. Звідси починався 
великий луг з непролазними хащами кучерявих верболозів та 
зіницями глибоких спокійних озер. 

Побачивши вперше ці місця, поет назавжди закохався в 
них. Вони заспокоювали, будили творчу уяву. Через бага-
то років, в одному з листів із заслання, Т. Шевченко написав 
А. Козачковському: «Мені тепер здається, що й раю кращого на 
тім світі не буде, як ті Андруші…» [8, с. 78].
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В Андрушах поет багато малював. До наших днів дійшли два 
його малюнки – «Андруші» і «Верби в Андрушах». На одному 
з малюнків зображений краєвид з хаткою праворуч, у якій, за 
переказам, побував поет. На другому – серед гущавини дерев 
видніється Андрушівська церква та великі будинки архієрей-
ського двору. Цей будинок не міг не зацікавити поета. Двері 
та стіни були прикрашені різними малюнками з латинськими 
написами, не позбавленими гумору й дотепності.

Під час перебування в Переяславі Т. Шевченко оглянув 
околиці міста, Татарську гору і частину шляху «із варяг у гре-
ки», який зберігся до наших днів, а також околиці с. Борисівка, 
де 1115 року було вбито князя Бориса. У 1125 році київський 
князь Володимир Мономах на цьому місці збудував капличку 
і поставив хрест. У 1239 році капличку зруйнували монголо-
татари. У 1863 році на цьому місці звели кам’яну Борисівську 
церкву. Т. Шевченко, перебуваючи в Борисівці, змалював 
кам’яний хрест, поставлений на місці вбивства князя Бориса. 

За першого свого приїзду Т. Шевченко пробув у Переяславі 
дев’ять днів (за деякими свідченнями – два тижні). 

Удруге Т. Шевченко приїхав до Переяслава наприкін-
ці жовтня 1845 року. У В’юнищах жив близько двох місяців. 
А. Козачковський згадував: «У жовтні 1845 року Т. Шевченко 
приїхав до мене хворим і прожив у мене близько двох міся-
ців» [2, с. 91]. У будинку лікаря митець завжди був бажаним гос-
тем. У своїх спогадах А. Козачковський подав цікаві відомості: 
«Вранці поет звичайно писав, не відчуваючи потреби бути на 
самоті». Уранці до лікаря приходили місцеві жителі в різних 
справах. «Шевченко не виходив з кабінету і уважно прислу-
хався до розмов, втручався в них, смішив усіх своїми жартами, 
сам сміявся, продовжуючи між тим швидко і безупинно писати 
без будь-яких поправок» [2, с. 91]. Вечори минали в розмовах, 
що тривала іноді до другої години ночі. А. Козачковський ди-
вувався різноплановості знань поета, які щовечора були приво-
дом для бесіди. Іноді Т. Шевченко читав Біблію, відзначаючи 
місця з особливою величчю думки. Однак вона згоріла під час 
пожежі. 

Якось поет побачив, що А. Козачковський садить дерева. 
Хворий Т. Шевченко виявив бажання допомогти йому. Вони по-
садили дві акації в одну ямку. Згодом їхні стовбури переплелися 
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між собою, ніби на знак вічної дружби. Садибі А. Козачковського 
ці дерева надали особливої привабливості. Переяславці з 
любов’ю оберігають посаджані акації, як живих очевидців вели-
кого Кобзаря. 

Уражає продуктивність праці поета на той час. З-під його 
пера вийшла поема «Наймичка» (13 листопада), у якій поет 
оспівував велич і силу серця жінки, великий подвиг любові і 
вір ності. Поема «Кавказ» (18 листопада) написана під свіжим 
ураженням від звістки про загибель друга Т. Шевченка – Якова 
де Бальмена на Кавказі 14 липня 1845 року. 

О, друже мій добрий, друже незабутній, 
Живою душею в Украйні витай. 
Літай з козаками понад берегами,
Розриті могили в степу назирай!
Заплач з козаками дрібними сльозами,
І мене з неволі в степу виглядай… [4, с. 347].

22 листопада він написав вступ до поеми «Єретик» – при-
свята П.-Й. Шафарику, відомому чеському вченому, профе-
сору Празького університету. Т. Шевченко згоден був з ним 
щодо єднання слов’янських народів і передав йому поему, за 
що останній був йому вельми вдячний.

Наприкінці листопада 1845 року Т. Шевченко переїхав до 
с. В’юнищі, у зв’язку з ремонтом будинку А. Козачковського, 
до знайомого поміщика Степана Никифоровича Самойлова. 
Він жив у скромному одноповерховому будинку, який називав 
хатою. Т. Шевченко залишив малюнок з авторським підписом 
«У В’юнищах». На малюнку зображено будинок, де нібито 
жили дві попівни. 

У мальовничому селі поет творчо працював, створив кілька 
поетичних шедеврів. 14 грудня він закінчив «І мертвим, і жи-
вим…», далі – «Холодний Яр» (17 грудня). 19 грудня поет на-
писав «Давидові псалми». 

У В’юнищах була поширена легенда про написання вірша 
«Маленькій Мар’яні» (20 грудня). Одного морозного дня йшов 
Т. Шевченко вулицею села. Назустріч йому прямувала малень-
ка дівчинка і несла воду на коромислі – гарна, кароока, удяг-
нена в лахміття. Він зупинив її і спитав, чия вона. Дівчинка 
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 відповіла, що сирота, служить у багатих господарів – Крячків, 
а звуть її Мар’яною. У поета заболіло серце від жалю. Він дав їй 
монетку, щоб купила собі хустку, і довго не міг її забути.

Ані літа молодії, 
Повиті красою,
Ні карії оченята,
Умиті росою,
Ані серце її тихе, 
Добреє, дівоче –
Не заступить, не закриє
Неситії очі… [4, с. 366].

21 грудня Т. Шевченко написав «Минають дні…», 22 груд-
ня – «Три літа». Поет проживав у В’юнищах, будучи хворим. 
Застудився він ще в жовтні 1845 року. У листі з Миргорода до 
Родзянок 23 жовтня він писав: «Я страшно простудился, едучи 
с Хорола» [3, с. 325]. 23 грудня. Різко підскочила температура, 
поет марив, періодично втрачаючи свідомість. Маємо дві версії 
того, як згодом розгорталися події. За однією з них, С. Самойлов 
послав до Переяслава за А. Козачковським. Згідно іншої версії, 
сам господар, бачачи важкий стан поета, одягнув його в теплий 
одяг і відвіз до А. Козачковського. Лікар відразу помістив хво-
рого до кімнати для гостей і почав посилено лікувати. Як не 
дивно, А. Козачковський нічого не згадав у своїх спогадах про 
написання «Заповіту».

Маємо дві версії подальшого розгортання подій: одні ствер-
джують, що А. Козачковський рано-вранці побачив на аркуші 
паперу відомі тепер кожному слова:

Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій…

Ці рядки були написані вночі 25 грудня 1845 року. За іншою 
версією, уранці 25 грудня А. Козачковський, зайшовши в кабі-
нет, побачив поета в нічній сорочці. Він стояв біля столу, чита-
ючи текст «Заповіту» [1, с. 60–61].
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Загалом цей рік для поета в плані творчості був дуже плід-
ний. «Переяславську осінь» Т. Шевченка дослідники порів-
нюють з «Болдінською осінню» О. Пушкіна або з «Кримським 
циклом» А. Міцкевича.

На засланні Т. Шевченко не забував ні про Переяслав, ні 
про свого друга А. Козачковського. У перший рік заслання поет 
присвятив А. Козачковському вірш, у якому розповів про свої 
тяжкі муки в неволі. 

У поемі «Сон» митець з любов’ю згадав Переяслав, 
Трахтемирів, Монастирище (село за Дніпром, де Т. Шевченко 
побував 1845 р.):

Вечірнє сонечко гай золотило, 
Дніпро і поле золотом крило, 
Собор Мазепин сяє, біліє, 
Батька Богдана могила сіріє… [ 4, с. 40].

Після заслання Т. Шевченко повернувся в Україну. До 
Переяслава він приїхав 12 червня 1859 року. А. Козачковський 
згадував: «В червні 59 року, вранці, у двір, де я жив, в’їхав пош-
товий візок. Той, хто сидів у ньому, здався мені схожим на 
Шевченка» [2, с. 93].

Поет дуже змінився за 12 років розлуки. Солдатська муш-
тра виснажила колись здорове тіло. Замість буйного волосся – 
лисина, колись міцна широка спина згорбилася. Тільки очі за-
лишилися живими, іскристими. 

По обіді вирушили в с. Козинці порибалити. А. Козачковський 
розповідав, що Т. Шевченко з нетерпінням поспішав до Дніпра. 
Він не став чекати, поки запряжуть коней, і вирушив пішки – так 
йому не терпілося швидше побачити і Дніпро, і кручі. Коляска 
наздогнала його на роздоріжжі – він лежав у траві і милувався 
синіми дніпровськими горами. Далі поїхали разом. 

Другого дня, уранці, поет відплив дубом (човен-довбанка) 
по Дніпру до свого давнього знайомого, ученого-енциклопе-
диста М. Максимовича. Правив човном Я. Бичок, який зали-
шив спогади про нього. 

На правому березі Дніпра Т. Шевченко шукав собі місцину, 
щоб придбати клаптик землі, поставити хатку й доживати віку 
на рідній землі. Однак цим задумам не судилося здійснитися. 
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У липні 1859 року на поета знову надійшов донос до гу-
бернської жандармерії. Його заарештували і відправили в 
Київ. Т. Шевченку наказали залишити Україну й виїхати в 
Петербург. 

Востаннє Т. Шевченко побував у Переяславі в середи-
ні серпня 1859 року, коли їхав до Петербурга. Поет пробув 
у Переяславі дві доби. Тарас Григорович подарував дав-
ньому приятелеві власний фотопортрет, зроблений у Києві 
І. Гудовським, і поїхав далі. Жоден з них не гадав, що бачать-
ся востаннє. У будинку А. Козачковського він написав вірш 
«Якби – то ти, Богдане п’яний», у якому Тарас Григорович різ-
ко картав гетьмана Богдана Хмельницького за Переяславську 
Раду та спілку з Москвою, що призвело до тяжких наслідків 
для України в державному та національно-культурному ви-
мірах.

Узимку 1860 року Т. Шевченко надіслав А. Козачковському 
з Петербурга «Кобзар», що вийшов друком у 20-х числах січня 
1860 року, з написом: «Марії Степанівні з чоловіком та дітка-
ми». Це було останнє вітання Кобзаря Переяславу.
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Людмила Іваннікова 
(Київ)

ГОЛОДОМОР У СЕЛІ ГУБЧА  
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ:  

ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ, ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ

Загалом спогади про голод я розпочала записувати 1989 року, 
спонтанно, без ніякої методики, і то тому, що люди самі стали 
розповідати про це. Перші записи зробила я на Звенигородщи-
ні в селах Стецівка і Керелівка (нині – Шевченкове), у сс. Гні-
дин і Вишеньки Бориспільського району та в Старокостянти-
нівському районі Хмельницької області (с. Пеньки, с. Губча). 
Перші записи були здійснені від респондентів, які пережили 
голод у зрілому віці, рятували своїх дітей, свою родину, – їх 
особливість та, що оповідачі давали узагальнену, панорамну 
картину голоду. Тому ці cпогади найбагатші за фактажем і най-
цінніші в історичному плані. Пізніші записи (2006–2009) зроб-
лені від тих, хто пам’ятає голод як найперші дитячі вражен-
ня. Ця категорія оповідачів звертала увагу більше на власний 
психологічний стан, на свою сім’ю, іноді торкалася спогадами 
сусідів або окремих вражаючих картин, випадків. Їх розповіді 
фрагментарні, однак емоційно насичені, спрямовані більше на 
наслідки Голодомору, з проекцією на роки війни та післявоєн-
ний період. Третя категорія оповідачів – це ті, які самі не пе-
режили голод, але знають про нього з розповідей своїх рідних, 
особливо якщо сім’я втратила батьків чи інших родичів. Їх спо-
гади – це родинна пам’ять, вони хоч і не виходять за межі сво-
го роду, та все ж є свідками і обвинувачами того режиму, який 
скалічив долі і душі, і особливість їх розповідей така, що вони 
завжди намагаються розібратись у тому, що сталося, з’ясувати 
для себе причини і наслідки трагедії, наслідки не лише психо-
логічні, але й соціальні, тому їх роздуми, як правило, спроекто-
вані на сучасність, яку вони не відділяють від минулого, і владу 
Януковича порівнюють із владою 1930–1940-х років, підводять 
під спільний вирок: людомори.

Таким чином за 20 з лишком років я зібрала свідчення з 
35 населених пунктів (окремі записувались у Києві від вихідців 
з різних міст і сіл), опитала понад 130 свідків. Географічно вони 
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охоплюють майже всю територію України: Київщина, Полтав-
щина, Чернігівщина, Черкащина, Вінниччина, Житомирщина, 
Хмельниччина, Одещина). Усі ці спогади опубліковані у видан-
ні «Український голокост 1932–1933: свідчення тих, хто вижив» 
за редакцією доктора історичних наук, професора Києво-Моги-
лянської академії, отця Юрія Мицика  [1, с. 312–427; 2, с. 384–
500; 3, с. 428–596; 4, с. 316–396; 5, с. 377–410].

Зрозуміло, що мене, як людину і як науковця, більше ціка-
вила територія, де я народилася, – доля мого рідного села Губ-
ча та інших сіл Старокостянтинівського району Хмельницької 
області. За цей час (із 1989 р.) я побувала в п’яти селах, де опи-
тала не одну людину, а цілі групи старожилів, до 10 і більше в 
кожному селі – рівно стільки, скільки потрібно, щоб з’ясувати 
загальну картину подій 1930-х років у цьому населеному пунк-
ті. Це села Пеньки, Партинці, Зеленці, Кучівка, Стецьки. За-
писи проводилися з допомогою вчителів або інших мешканців, 
що знають людей. Так, у с. Зеленці відвідати свідків допомогла 
мені вчителька географії Алла Шевчук, у с. Кучівка – учитель-
ка української мови Галина Шум, у с. Стецьки – учителька іс-
торії Людмила Бородій, у с. Партинці – домогосподарка Єли-
завета Цибульська. Ці відвідини цілком спростували думку 
моїх односельців, часто повторювану, що в інших селах голоду 
не було. З’ясувалося, що в с. Зеленці, яке навіть не мало ніколи 
школи, займало одну коротеньку вулицю, померло від голоду 
27 чол., у такому самому селі Партинці, довжиною в одну вули-
цю, вмерло (за даними сільради) 55 чол., а за свідченнями його 
мешканців – близько 70, така сама доля спіткала і невеличке 
село Кучівка – за офіційним списком 53 чол. померлих, а меш-
канці села називають іншу цифру.

Поширеним був також міф про те, що в с. Капустин «голоду 
не було зовсім», і що наші люди в 1933 році ходили туди міня-
ти одяг на їжу. Однак респонденти, що проживають у с. Губча, 
вихідці з цього села (одружені в с. Губча) свідчать протилежне: 
там голод був, і не менший, а, можливо, й страшніший, ніж в 
нашому селі – це підтверджують і офіційні дані: в с. Капустин, 
яке теж не має середньої школи, тобто невелике, в 1933 році по-
мерло 94 людини… Можливо, такі уявлення виникли тому, що 
в голод кожне село було ізольоване, а знесилені й виснажені 
люди не могли подолати 5–7 км між селами, тому й здавалося, 
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що десь «там», може, краще, є харчі, не голодують, не вмирають, 
нема колгоспу і т. п. Поодинокі ж випадки проявів милосердя (у 
селі створювалася така атмосфера, що «своїм» розкуркуленим, 
«саботажникам» боялися допомагати під страхом репресій, а з 
«чужими», які ходили (особливо з дітьми), ділились останнім з 
жалю до них) узагальнювались в картину кращого життя в тому 
селі (адже і в нас були люди, які не голодували: активісти, пред-
ставники влади, ті, хто раніше вступили до колгоспу).

Тепер щодо села Губча. За 20 років (1989–2009) я записала 
спогади 43 мешканців. Серед них – колишні активісти, члени 
«бригади» або їх сімей (Крещенко Павло, 1912 р. н., виконавець, 
згодом голова сільради; Мельник Кость, 1909 р. н., член активу; 
Крещенко Ганна, 1912 р. н. (пасербиця активістки); представни-
ки сімей, які повністю або частково вимерли від голоду (Крутюк 
Мар’янка, 1927 р. н. – залишилася одна з восьми осіб; Манжос 
Люба, 1948 р. н., дочка Манжос Олени, яка врятувалася одна з 
семи членів сім’ї); діти та онуки родин розкуркулених і висланих 
із села (Палійчук Параска, 1913 р. н.; Вознюк Уліян, 1920 р. н.; 
Крещенко Людмила, 1938 р. н.; Крещенко Текля, 1921 р. н.; Сто-
рожук Оксенька, 1925 р. н.; Хлонь Іван, 1925 р. н.; Деренчук Ва-
лерій, 1947 р. н.; Волинчук Оксеня, 1928 р. н.); люди, що пережи-
ли репресії 1940-х років (Цісарук Палажка, 1908 р. н., втратила 
сина; Тетянюк Параска, 1918 р. н., одбула 8 років (1947–1955) 
сталінських таборів за те, що не виробила трудоднів 1947 року; 
Малишко Дмитро, 1930 р. н., репресований за колоски (5 років 
«виправних» робіт)). Усі вони дали об’єктивну картину подій 
1920–1940-х років у нашому селі, починаючи з часів створення 
колгоспу (1931) і до 1960-х років, коли жити стало краще, але 
«додушували налогами». Голод 1933, 1947 років, репресії 1937 
і 1947 років, податки, бідність і безгрошів’я, важка і безоплатна 
робота в колгоспі, рабське становище селянина – ось теми роз-
повідей моїх односельців. Незважаючи на соціальну розшарова-
ність самих респондентів (тут і представники влади, і жертви, 
люди різного віку), їх свідчення сходяться в одному: голод був 
штучним; штучно створили клас куркулів, щоб пограбувати 
людей; причиною Голодомору була насильна колективізація, 
через що в людей «все забрали» – харчі, одяг, господарство; у 
колгосп заганяли насильно, ніхто не хотів іти добровільно; люди 
жалкували за втраченим добром; вимирали ті, хто противився 
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колективізації, внаслідок чого у них конфіскували залишки хар-
чів; вижили сім’ї активістів і ті, хто здогадався сам піти в колгосп 
(як правило, ішли ті, кому нічого було втрачати, найбідніші – у 
них не забирали харчів та худобу); конфісковане майно активіс-
ти ділили, продавали, пропивали, за рахунок чого самі вижива-
ли; жорстокість окремих активістів не знала меж, але більшість 
намагалися попередити односельців про розкуркулення, при-
ховували або не повідомляли про виявлені продукти, перехову-
вали в себе залишки харчів, одягу або майна пограбованих чи 
тих, кого мали грабувати; вимирали цілими сім’ями, хоронили 
як під час епідемії: всі виявлені трупи скидали в одну яму; щоб 
вижити, харчувалися сурогатами, а найбільшого поширення на-
було трупоїдство (недалеко від села був скотомогильник, у який 
закопували коней, що теж масово дох ли в колгоспі від голоду і 
виснаження); у селі був лише один факт людоїдства, коли мати 
зварила свою мертву дитину, але більшість респондентів у ньо-
му сумніваються (він точно був, а «сумніви» свідчать про те, що 
з етичних міркувань очевидці намагалися приховати його); ви-
мирали цілими сім’ями, вимерли майже повністю дві вулиці – 
«Маслянкова» і «Прий мацька» (народні назви); винна у Голо-
доморі виключно місцева влада, далі свого села не осягають і 
кажуть, що Сталін про це не знав, і не приходив у хату забирати 
харчі од дітей (інша категорія респондентів, зокрема, колишні 
активісти, чітко називають винним Сталіна – «людоєда» і його 
посіпак – у цьому думки розходяться, очевидно, це залежить від 
міри тієї психологічної травми, яку зазнала людина, або від тих 
ідеологічних заквасок, які заклали їм у дитинстві школа, батьки, 
заражені страхом); усіх активістів покарав Бог, вони загинули 
або померли тяжкою, неприродною смертю, і її сприймають ви-
ключно як кару Божу за той тяжкий гріх; теперішню владу не 
відділяють від тодішньої, стосовно того, що ця влада заперечує 
Голодомор, відповідають усі однаково: «Ну, їм не було голоду, 
бо вони його зробили!..»; навіть у ті страшні часи домінуючою 
рисою моїх односельців було людське милосердя: рятували ді-
тей, які ходили по вулицях і просили щось їсти, дорослих, які 
вже впали від голоду десь на дорозі, – за рахунок проявів такого 
милосердя багато хто вижив, бо іноді одне пір’ячко цибулі або 
один млинець з листя, вчасно поданий, піднімав людину на ноги; 
про ці випадки згадують з вдячністю і розчуленням; були й про-
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яви жорстокості, коли вбивали людину за зірвану в городі цибу-
лину чи картоплину, за піднятий колосок чи жменю зерна, – це 
теж згадують з вічним докором і осудом, ці, що так вчинили, під-
падають у пам’яті більшому осуду, ніж навіть активісти: бо тих 
«заставляли», а цих ніхто не «заставляв», ці так чинили з власної 
ініціативи; були вияви стихійного протесту, коли розкрадали в 
колгоспі власну худобу, відвойовували в активістів власну хату, 
забрану під час розкуркулення, або відбирали розпродане під 
час аукціону майно – але це поодинокі випадки, більшість боя-
лися влади й навіть тепер, бачачи свої речі (або речі своїх бать-
ків, дідів) у родині активістів, не наважувалися їх повернути, а 
на прямо поставлене питання то чого ж ви не заберете, знічува-
лись і відповідали ухильно: «Такі були часи…»; домінуючим в 
усіх розповідях лейтмотивом звучить християнське всепрощен-
ня: не уподібнюватись до них, не мстити, не чинити самосуду, 
такий був час, люди боялися і т. п.; всі ті активісти, що «зробили 
голод», та їх нащадки завжди були при владі: у 1930-х роках роз-
куркулювали, при німцях були поліцаями, дехто в 1940-х роках 
потрапив і в Західну Україну, організовував там колгоспи та ви-
нищував бандерівців – вони пристосовувались і служили будь-
якій владі, і завжди їм було добре, тому їх боялись і намагались 
не конфліктувати.

Така загальна картина народного горя, як вона з’ясовується 
за розповідями багатьох очевидців цього села.

Важливо зазначити, що запис вівся стаціонарним методом, 
як правило, під час відпустки (я вже не живу в селі 30 років), 
до людей я приходила в неділю або у свято, коли вони мають 
час, збираються в хатах «на балачку», нікуди не поспішають, у 
кожній хаті сиділа по кілька годин, а то й півдня, так що кожен 
інформатор мав можливість висловитись стільки, скільки він 
хотів, і про все, що він хотів (а здебільшого давали широкий 
контекст, з проекцією на сьогодення, на особисте життя). Так 
що спогад міг тривати кілька годин, розшифровка його (паперо-
вий варіант) іноді займала більше десятка сторінок (так, спогад 
родини Шум із с. Кучівка вміщено на 25 сторінках у сьомому 
томі «Українського голокосту»). Під час запису нерідко була 
присутня вся сім’я, діти та онуки, сусіди, часто складалася така 
тепла атмосфера, що не хотілося розлучатися з тією людиною, 
а для неї нерідко це було як перша і остання сповідь. Пробле-
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ми взаємної довіри – недовіри, налагодження психологічного 
контакту ніколи не виникало, адже це – мої односельці! Шкода 
лише втраченого часу, адже у свідомому віці я ще застала ді-
тей розкуркулених і маю записи від них про русалок, домовиків, 
мавок і т. п. – про пережиту трагедію вони мовчали… Тепер же 
доводиться розпитувати чужих людей про їхні родини… Опові-
дачів здебільшого не цікавило те, що я буду робити з їхніми спо-
гадами, для них важливо було інше: виговоритися, щоб хтось 
нарешті дізнався про цей злочин, щоб хоч таким чином розкви-
татися з кривдниками, побачити торжество справедливості, яке 
для них полягало в оприлюдненні своїх спогадів. Однак коли 
з’явилися в селі перші томи «Українського голокосту», пішов 
про них розголос (а я цього трохи боялась, бо там викладені такі 
факти, які зачіпали не одну родину!), ситуація змінилась. Авто-
ритет мій в селі дуже зріс, нерідко при зустрічах люди вислов-
лювали як уміли подяку за публікацію, за те, що я «все це під-
няла», що «нарешті про це село взнають», – мало того, окремі 
односельці, у яких я ще не побувала, почали переказувати мені 
через інших людей, щоб я неодмінно прийшла і записала їх!

Це було надзвичайно важливо для мене як для науковця, 
бо я одержала підтримку від тих, кого намагалась «возвеличи-
ти» як «отих рабів німих»! Не знаю, чи є ще більше щастя для 
науков ця і більший рівень визнання, аніж визнання народу, се-
ред якого і для якого ти працюєш! Щоправда, ці п’ять томів, у 
підготовці яких я взяла участь як упорядник певної частини, я 
не вважаю власне своєю працею, її автори – це всі мої респон-
денти, прізвища яких там зазначені, – вони писали її своїм жит-
тям, своїми стражданнями, а я лише свідок, щоб засвідчити це…

Утім, труднощі виникали, і дуже серйозні. Насамперед 
труднощі зі з’ясуванням прізвищ. Про Голодомор вже не йдеть-
ся. Адже раніше, ніж я почала записувати спогади, пройшов по 
селу мій колишній учитель історії, пенсіонер, нині покійний, 
Деренчук Іван Соловейович (Сільвестрович), 1922 р. н., удвох 
із Тетянюк Параскою Василівною. Вони й склали перші спис-
ки померлих з голоду. Ці списки реалізувалися в унікальний 
документ, як вони його назвали, «Поминальна грамотка душ – 
жертв голодомору 1933 року при храмі Святої Покрови губ-
чанського приходу». За їх підрахунками, померло 142 людини, 
з них 65 дітей (для порівняння скажу, що зараз у середній шко-

www.etnolog.org.ua 
www.mau-nau.org.ua



86

лі с. Губча навчається близько 70 дітей із трьох сіл – Зеленці, 
Партинці, Губча!). Ця «Грамотка» зберігається у вівтарі збудо-
ваної тоді ж (1989 р.) Покровської церкви і перечитується під 
час поминальних служб (на Проводи, Зелену неділю, Дмитрів-
ську суботу та в останню суботу листопада, спеціально вста-
новлену в пам’ять цих жертв) прилюдно. Усі присутні ревно 
стежать за іменами та прізвищами (деякі імена були дописані 
під час цих поминань). У селі встановлено два хрести – один на 
цвинтарі, на місці могили, інший – коло сільради.

Ця саморобна «Грамотка» має значно більшу цінність від 
офіційних списків, складених сільрадою (а вони являють собою 
лише комп’ютерний набір прізвищ, взятих із неї, бо сільрада пі-
дійшла до цього цілком формально), адже тут інформація пода-
валася не осібно про кожну людину, а по сім’ях (оскільки в нас 
у селі дуже багато однофамільців), тож з неї добре видно, скіль-
ки людей померло в кожній сім’ї і якого вони були віку. Осно-
вна частина саме так і називається: «Сім’ї, що померли з голоду в 
1933 році». З неї видно, що постраждало 66 сімей (а в селі могло 
бути трохи більше 100 дворів, бо зараз є менше 100). Невідомо 
лише, чи є тут інформація про ті сім’ї, які вимерли повністю. Од-
нак картина розкривається жахлива: в окремих сім’ях (Михайла 
Байди, Павла Бондара, Григорія Ващука, Василя Вознюка, Усти-
ма Манжоса, Олексія Янчука) вимерли відповідно по 5, 6, 7, 5, 6, 
5 членів, батьки та діти. Лише з того, що прізвища Байда, Ващук, 
Бондар, Красноголовець, Янчук давно вже «не ведуться» в нашо-
му селі, можна припустити, що ці родини вимерли повністю.

Уточнені сільрадою списки нараховують 146 осіб – стільки 
померло за три місяці весни 1933 року (для порівняння додам, 
що в роки війни по сільраді (с. Губча і с. Партинці) загинуло 
142 людини!). Проте «Національна книга пам’яті жертв голодо-
мору» (мартиролог), спираючись на Державний архів Хмель-
ницької області, подає цифру 138, однак до кожного прізвища 
додається ще дата смерті і зауваження «Причина смерті не вка-
зана». Отже, їх список складався за метричними книгами, од-
нак в обласному архіві на моє прохання видати їх відмовили, 
пославшись на те, що вони знаходяться у спецфондах.

Я звірила обидва списки – і опублікований, і той, що зробле-
ний в селі. І що ж? У мартиролог не ввійшло з нашого списку 
15 осіб (було б 153). 

www.etnolog.org.ua 
www.mau-nau.org.ua



87

Значно більшою проблемою було виявлення імен репресо-
ваних, адже представників їхніх родин дуже мало залишилося 
в селі, списків ніхто не складав. Тож, якщо в розповіді когось 
із односельців згадувалось ім’я розкуркуленого, висланого з 
села, я відразу вирушала до його нащадків, родичів, якщо такі 
ще жили. (Більшість із них повмирали, а діти їх давно виїхали 
з села). Щоб з’ясувати хоча б точні прізвища та імена, доводи-
лось і розпитувати церковну півчу, і заглядати на надмогильні 
пам’ятники (найдостовірніша метрика мого села, хоча й моги-
ли, які ніхто не доглядає, давно запалися, а хрести зруйнува-
лись). Отже такими зусиллями і шляхом співставлення бага-
тьох свідчень я з’ясувала, що в селі Губча було розкуркулено 
приблизно 22 сім’ї. Це сім’ї Юхима Садюка, Уліяна Ковальчу-
ка, Семена Хлоня, Наума Вознюка, Антіна Трояна, Івана Мос-
тицького, Кирила Крещенка, Михайла Крещенка, Клима Січ-
кара, Соловея (Сільвестра) Деренчука, Тихона Рудика, Уліяна 
Овчарука, Василя Палія, Івана Січкара, Сільвестра Сторожука, 
Пилипа Палійчука, Василя (чи Пилипа?) Деренчука, Степана 
Палія, Дмитра Рудика, Андрія Маркітанюка, Панаса Палійчу-
ка. Це були найзаможніші і найпрацьовитіші господарі в селі. 
Нині проживають у селі лише нащадки Семена Хлоня, Наума 
Вознюка, Михайла Крещенка, Сільвестра Деренчука, Уліяна 
Овчарука, Сільвестра Сторожука, Пилипа Палійчука – їх спо-
гади записані мною та опубліковані. З цього списку вислані з 
села були 6 родин (батьків вивозили, а дітей залишали), однак 
не всі прізвища з’ясовано мною достовірно, сумніви виклика-
ють насамперед ті, нащадків яких не залишилося в нашому на-
селеному пункті. Очевидці достовірно назвали лише Уліяна 
Ковальчука з дружиною Гапкою, Наума Вознюка з дружиною 
Яриною, Сільвестра Деренчука з дружиною Маланкою (остан-
ній повернувся в село, двох перших – лише дружини), Михай-
ла Крещенка, Дмитра Рудика, Пилипа Палійчука.

Крім цих списків, є ще один перелік репресованих – тих, які 
постраждали після 1933 року: їх забрали в 1937-му, вислали в 
1947-му, піддали тюремному ув’язненню і катуванню за кра-
діжку в колгоспі, за неповагу до «власті» тощо. Це іще 20 осіб 
(крім тих, прізвища яких я не з’ясувала). Так, наприклад, го-
лова сільради Йосип (?) Святський був негайно заарештова-
ний за те, що в жнива 1933 року розпорядився дати людям по 

www.etnolog.org.ua 
www.mau-nau.org.ua



88

3–4 снопи жита, щоб мали силу вийти в поле жати. Сільвестр 
Сторожук, Василь Палій, Михайло Крещенко (рідний брат моєї 
баби), Тимофій Варова (рідний брат діда) за нездачу заготівлі 
були заарештовані (С. Сторожук помер у тюрмі) і відправлені 
на примусові роботи (будували Харківський метрополітен). 
Юхима Королюка забрали в 1937 році за нез’ясованих причин. 
Матвій Чишкевич (Тюшкевич?) відбув 10 років таборів і не 
повернувся за те, що в клубі потоптався по газеті, на якій був 
портрет Леніна. Дмитро Малишко та його сестра Домка одер-
жали відповідно 5 та 8 років таборів за зірвані в полі колоски 
1947 року. Вже згадувана Параска Тетянюк відбула 8 років та-
борів у Сибіру за невироб лені трудодні 1947 року (працювала 
в Західній Україні, щоб врятувати сім’ю від голоду), Прохір 
Сидорчук, Кузьма Цісарук і Дем’ян Вознюк зазнали тюремного 
ув’язнення та жорстоких катувань за крадіжку зерна (1 мішка) 
в колгоспі, – повернулися скаліченими і, приміром, К. Цісарук 
невдовзі, молодим ще, помер. З тієї самої причини Федько Си-
няк був ув’язнений без права повертатися на батьківщину. Рід-
ний брат мого діда, Роман Варава, учитель, був заарештований і 
висланий із села, залишивши дружину з сімома дітьми за те, що, 
коли в село зайшли німці, дозволив сказати на мітингу: «Нині 
сонце зійшло з заходу» (фольклорна версія). Майже всі його 
діти виїхали з села і до кінця життя нічого не знали про батька 
(йому дали 25 років таборів). Його син Віктор виїхав до Росії, 
здобув вищу освіту, дослужився до офіцера… Та хтось повідо-
мив, що його батько був «німецьким поліцаєм» – Віктора по-
збавили усіх звань, відібрали квартиру і він виїхав до Білорусії. 
На початку 1990-х прийшов у село лист від Романа Варави, де 
він оголосив, що живий і хотів би побачити родину, але ніхто з 
дітей та онуків не забажав зустрітися з ним –  «образились»…

Ось далеко неповний перелік тих страждань, смертей і кривд, 
яких зазнало одне невеличке глухе (від райцентру 25 км, від тра-
си 5 км, від найближчої залізничної станції 40 км) село на Укра-
їні, що належало в той час до Грицівського району Кам’янець-
Подільської обл. (у 1920-х роках це була Шепетівська округа Ві-
нницької обл., а в ХІХ – на початку ХХ ст. – Заславсь кий повіт 
Волинської губернії). Проте його доля показова. Головним на-
слідком Голодомору та репресій стало те, що як тільки з’явилась 
можливість виїхати з села, так у 1960-х роках молодь почала 
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масово залишати село, а у 1970–1980-х роках процес цей погли-
бився; ніхто з випускників середньої школи не залишався в селі. 
Навіть якщо вчились не дуже добре, все одно батьки всіма сила-
ми випихали дітей із села: «Щоб тільки не робили в колгоспі». 
Розвалився і сам колгосп, занепало все. За статистикою, яка про-
стежується за метричними книгами в сільраді, смертність пере-
вищує народжуваність у 20–25 разів (вінчань або хрестин може 
бути на рік два, а то й ні одного, а похорони – мало не щотижня). 
Звичайно вечорами не чути ні дитячого галасу, ні тим більше ді-
вочих співів, ні навіть крику худоби, що завжди створює милий 
сільський колорит. З вулиці, де я виросла і де хати стояли майже 
впритул одна до одної, залишилось лише 10 хат, і лише в одній з 
них є діти, а врешті доживають старі баби. Лякають зарослі ло-
зами дворища, напіврозвалені будівлі, висохлі або замулені, за-
рослі ставки, що ще в 1970-х роках були окрасою села. Навпроти 
нас стоїть напіврозвалена «куркульська» хата, 1920-х років бу-
дівництва. Це хата Василя Палія. З неї вигнали сім’ю з сімома 
дітьми, розібрали піл, зняли двері, батька замордували в тюрмі… 
Що тільки в ній не було – і магазин, і люди жили, і хто тільки не 
воював за неї. Тепер стоїть, нікому вже не потрібна, з вибитими 
вікнами, похилим іржавим ґанком. І зовсім вона невелика, непо-
казна, низенька, площею, може, як однокімнатна квартира, або й 
менше. Стоїть, як мовчазний свідок. Як обвинувач. Як гріх, що 
взиває до Бога. Як докір нащадкам за вчинки батьків.
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Ярослав Калакура 
(Київ)

ТВОРЧІСТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  
ЯК ІСТОРІОГРАФІЧНЕ ДЖЕРЕЛО

Історіографія як історія історичної науки ґрунтується на 
джерелах особливого призначення, що не лише містять відо-
мості про самі конкретно-історичні події, факти, явища, але є 
носіями знань про ці події та факти, про розвиток історичної й 
історіософської думки, про вплив соціокультурного середови-
ща і суспільної свідомості на формування історичної пам’яті. 
Тому домінуюче місце посідають тут наукові дослідження, 
узагальнюючі й монографічні праці, наукові статті професій-
них істориків. Водночас важливе значення має публіцистика, 
навчальна, політична та художня література, мистецькі тво-
ри, які відображають той рівень історичних знань, історичної 
пам’яті та свідомості, що панував у суспільстві, у тих верствах, 
серед яких жив, формувався і творив той чи інший інтелектуал.  
Ось чому твори Тараса Шевченка є історіографічним джере-
лом, позаяк містять винятково цінну інформацію відкрито-
го чи прихованого, прямого або опосередкованого характеру 
про його оцінки й погляди на ключові проблеми української 
та зарубіжної історії, конкретні факти, події і явища минулого 
й тогочасного життя. Побутує міф, ніби не можна зараховува-
ти Т. Шевченка до творців історичних знань, оскільки він не 
мав спеціальної освіти, не створював наукових праць з історії. 
При цьому замовчується головне, що митець відкрив Україну 
й українців, їх історію як самій Україні, так і світу, залишивши 
таку потужну інтелектуальну спадщину, яка відіграла й про-
довжує чинити колосальний вплив на розвиток української 
та світової історичної науки, насамперед її світоглядно-ідей-
ної складової. Про це вже зазначалося в дослідженнях, при-
свячених аналізу історичної та історіософської спрямованості 
творчості Т. Шевченка [1]. У зв’язку із цим О. Забужко ніби 
повторила думку П. Куліша, який у надгробному слові назвав 
поета «нашим першим істориком»: «Т. Шевченко був першим і 
достатньо фахово підготовленим українським істориком, який 
відновив тяглість української історії і опонував як офіційній 
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великодержавній історіографії, так малоросійській позаісто-
ричній свідомості» [4, с. 104]. Досить цінні спостереження й 
узагальнення щодо історіософії Т. Шевченка належать В. Яре-
менку, С. Світленку, С. Цвилюку та іншим дослідникам [10; 
13; 18;19]. Означену проблему в загальних рисах окреслював 
також автор пропонованої статті [6]. Цим розвідкам судилося 
започаткувати нові підходи до осмислення ролі інтелектуаль-
ної спадщини Т. Шевченка в розвитку історичної думки, яке 
загалом триває понад 130 років як на материковій Україні, так 
і в діаспорі. 

Ознайомлення з наявними працями із шевченкіани за-
свідчує, що в них лише мимохідь згадується історіографічний 
аспект творчості Т. Шевченка, а якщо звернутися до публіка-
цій радянської доби [5; 7], то більшість авторів спотворюва-
ли її, замовчували цілу низку творів історичного змісту, такі 
як«Розрита могила», «Чигрине, Чигрине…», «Великий льох», 
«Якби-то ти, Богдане п’яний…» та ін. Винятком були хіба що 
поодинокі студії, підготовлені в часи хрущовської відлиги, зо-
крема праці М. Марченка, який цілком чітко стверджував, що 
Т. Шевченко «створив власні оригінальні погляди на минуле, 
сучасне і майбутнє українського народу» [8; 9]. Підходи навіть 
прогресивних істориків, зосібна М. Брайчевського, І. Гуржія, 
Я. Дзири, Ф. Шевченка та інших, наштовхувалися на стерео-
типи тогочасних офіційних документів, які зазвичай демоні-
зували історичні погляди Т. Шевченка. У відомих Тезах ЦК 
КПРС до 300-річчя возз’єднання України з Росією його твор-
чість оцінювалася як така, що пройнята «духом єднання» з ро-
сійськими революціонерами-демократами та непримиренніс-
тю до «українського буржуазного націоналізму» [11]. До речі, 
чимало тогочасних постулатів виявилися досить живучими і 
побутують нині. Наприклад, деякі дослідники досі продовжу-
ють стверджувати, ніби Т. Шевченко вважав Переяславську 
раду «рятівним актом у житті і в історії українського народу»  
[12, с. 126–127]. 

Тільки з відновленням державної незалежності почався но-
вий етап незаангажованого осягнення невичерпної скарбниці 
знань і мудрості, залишеної нам Великим Українцем. Услід за 
опублікованою 1991 року в Києві книгою Г. Грабовича – то-
дішнього директора Канадського інституту українознавчих 
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студій – «Шевченко як міфотворець» (перевидана 1998 р.), яка 
викликала полеміку в середовищі українських інтелектуалів 
і неоднозначні оцінки, особливо щодо міфотворчості Т. Шев-
ченка й відображення у творчості поета його історичних по-
глядів та історіософії [2, с. 36], побачила світ низка фундамен-
тальних праць із шевченкіани. Скажімо, Ю. Барабаш, І. Дзюба  
та інші [1; 3] заклали солідне наукове підґрунтя для поглибле-
ного аналізу історіософського значення творів Т. Шевченка, їх 
місця в джерельному комплексі української історіографії, що 
видається винятково актуальною і важливою проблемою з по-
гляду відродження її національних традицій та інтеграції у сві-
товий історіографічний простір.

Мета пропонованої статті полягає в тому, щоб з урахуван-
ням уже опублікованих студій з’ясувати особливості джерель-
ного значення творчості Т. Шевченка для історіографії, роз-
крити її світоглядний та історіософський потенціал, показати 
вплив на формування національних традицій української істо-
ричної науки.

Специфічне місце творів художньої літератури та образо-
творчого мистецтва в джерельній базі історіографії зумовле-
но особливостями художнього осмислення історичних подій і 
фактів, оскільки воно не передбачає документально точного їх 
відображення. Мова йде про сприйняття, осягнення й оцінку 
поетом або художником історичної минувшини чи сучасності 
крізь призму суспільної свідомості, характерної для епохи, у 
якій жив і творив митець. Для письменника використання іс-
торичних фактів і сюжетів є особливим різновидом думки, спе-
цифічним засобом пізнання людиною й суспільством минуло-
го з висоти епохи, у якій жив творець.

Історичні знання, погляди та свідомість Т. Шевченка форму-
валися в умовах класичного історизму, який митець трансфор-
мував у художній історизм, виявляючи неповторний інтерес  
до знакових подій і ключових явищ української та світової іс-
торії. Документалізм його літературних і художніх творів – 
поем, поезії, драм, повістей, картин, гравюр, а також щоденника 
та листів – базувався на різноманітних фактах життя, джерель-
них свідченнях, пам’ятках усної народної творчості, історичних 
думах і піснях, переказах та легендах про козаків, Запорозьку 
Січ, козацькі вольності, на знаннях, здобутих у ході самоосвіти 
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й під час навчання в Імператорській академії мистецтв у Петер-
бурзі, яке дало йому змогу ознайомитися з історією античності, 
середньовічної та модерної Європи, з історичними книгами, що 
були в бібліотеці К. Брюллова. Відомо, з яким зацікавленням 
зачитувався Т. Шевченко козацькими літописами, «Історією 
Русів», творами М. Бантиша-Каменського, М. Костомарова, 
П. Куліша, М. Максимовича, М. Марковича, І. Срезнєвського 
та ін. Наприклад, М. Грушевський, досліджуючи деякі твори 
поета, переконливо довів вплив «Літопису Самовидця» на іс-
торичне підґрунтя поеми «І мертвим, і живим, і ненарожден-
ним землякам моїм». Потужну роль у формуванні історичної 
культури Т. Шевченка відіграла його робота в Київській архео-
графічній комісії, участь у Кирило-Мефодіївському товари-
стві, осмислення загадок історії, закодованих у старожитнос-
тях, літописах, пам’ятниках, архітектурі. 

Звернення Т. Шевченка до історичної проблематики було 
виявом його природної зацікавленості історією свого народу, з 
якою він пов’язував і своє особисте життя, а також реакцією на 
історіописання придворних російських істориків В. Татіщева, 
М. Карамзіна, М. Погодіна та інших, котрі замовчували само-
достатність української історії, відповіддю на ідеї «української 
приреченості», що їх пропагувала частина російських та поль-
ських діячів. 

Сучасний історіограф має у своєму розпорядженні багатю-
щий пласт інтелектуальної спадщини Т. Шевченка, включаючи 
Повне зібрання творів [14], а також документальні й тематичні 
збірники, художні альбоми, але не варто забувати, що багато 
творів утрачено, понищено, спотворено. Руйнівні наслідки для 
цієї спадщини залишили царська й радянська цензури, на що 
вже зверталася увага дослідників. Негативний слід мали також 
заідеологізовані коментарі, якими супроводжувалося видан-
ня творів та альбомів. Радянська пропаганда доклала чимало 
зусиль, у тому числі й з боку дослідників, для створення ідео-
логічного міфу про Т. Шевченка як революціонера-демократа, 
інтернаціоналіста, матеріаліста та атеїста, який сформувався 
під «благотворним впливом російських революціонерів». Ці 
та інші чинники призвели до спотворення історичних поглядів 
поета, приписування йому класового підходу, непримиреннос-
ті в боротьбі з буржуазним націоналізмом. Водночас Т. Шев-
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ченку висувалися й деякі зауваги на кшталт: «дав однобічну 
оцінку», «не розумів прогресивних реформ і політики Петра І, 
Катерини ІІ» тощо. Ось чому необхідне відновлення автентич-
ності спадщини Т. Шевченка, продовження пошуку втрачених 
творів, корінне оновлення їх інтерпретації та коментарів.

Нині мало хто сумнівається в тому, що творчість Т. Шевчен-
ка, його історіософія, світоглядна позиція й відстоювані ним 
національні орієнтири та духовні цінності справили глибо-
кий вплив на становлення української історичної науки, фор-
мування Київської і Львівської історичних шкіл, пов’язаних 
з іменами В. Антоновича та М. Грушевського, на створення 
останнім наукової схеми української історії та появу на її осно-
ві «Історії України-Руси», праць М. Аркаса, Д. Дорошенка, 
І. Крип’якевича, О. Оглоблина, Д. Яворницького та ін. Осмис-
люючи роль творчої спадщини Т. Шевченка як історіографіч-
ного джерела, доходимо висновку, що професійний дослідник 
зацікавиться не так самими подіями й постатями, які в ній відо-
бражені, як їх інтерпретацією. Її можна класифікувати за двома 
великими групами джерел: 1) писемні; 2) зображальні. Інфор-
маційний потенціал обох груп визначається тим, що в них за-
кодовано відомості, які нічим не можна замінити, про рівень, 
характер та зміст історичних знань митця, його історіософські 
підходи до історії, а також про стан історичної свідомості та 
культури тогочасного суспільства. Крім того, ці джерела мож-
на поділити за іншими критеріями: а) за жанрами й видами 
творчості; б) за конкретним змістом творів, їх наближеністю 
до реальних історичних подій. У першому випадку мова йде 
щонайменше про поетичні та прозові твори, драми. Найбільшу 
історіографічну цінність мають поеми на історичну тематику: 
«Іван Підкова», «Сон», «Кавказ», «Великий льох», «Тарасова 
ніч», «Гайдамаки», «Гамалія», «Іржавець» тощо. Остання, на-
приклад, містить художнє осмислення подій в Україні після 
драматичної битви під Полтавою 1709 року. Антимосковськи-
ми настроями проникнута поема «Сліпий» («А москалі і світ 
Божий / В путо закували»). У поемах останніх років «Неофі-
ти» та «Марія» майстерно синтезовано минуле й сучасність. 
Драма «Микита Гайдай» присвячена Визвольній війні україн-
ського народу середини ХVІІ ст. під проводом Б. Хмельниць-
кого. Цікаві погляди на повсякденність викладені в біографіч-

www.etnolog.org.ua 
www.mau-nau.org.ua



95

ній повісті «Художник», а повісті «Музикант», «Нещасний», 
«Княгиня», «Наймичка» блискуче відбивають соціокультурні 
процеси епохи, здійснені екскурси в минуле з майстерними іс-
торичними паралелями. Важливу історіографічну інформацію 
можна почерпнути з джерел особового походження, зокрема з 
Автобіографії [15, с. 191–193]. Неабияку джерельну цінність 
має Щоденник Т. Шевченка, названий «Журналом». Його но-
татки охоплюють з перервами порівняно короткий період – 
з червня 1852 до 1858 року, але це не формальна фіксація подій 
із життя поета, а глибокі роздуми над пережитим. Вони теж за-
свідчують неослабний інтерес автора до історії України, її долі. 
У Щоденнику зафіксовано деякі фрагменти з листів, зокрема 
до П. Куліша з вдячністю за його «Записки о Южной Руси». 
Т. Шевченко написав: «Я эту книгу скоро наизусть буду чи-
тать», а також додав, що це «бриллиант в современной истори-
ческой литературе» [16]. Не оминув автор Щоденника й деякі 
сни (уві сні бачив Пантелеймона Куліша, Миколу Костомаро-
ва, Семена Артемовського та ін.). 

Заслуговують на увагу також передмови, зокрема до поеми 
«Гайдамаки», до нездійсненого видання «Кобзаря», де зазна-
чено: «Москалі кричать о единой славянской литературе, а не 
хотять і заглянути, що робиться у слов’ян! Чи розібрали вони 
хоч одну книжку польську, чеську, сербську або хоч і нашу? Бо 
і ми таки, слава Богу, не німці! Не розібрали» [17, с. 207].

Історіографічну цінність мають записи народної творчості 
й археологічні нотатки щодо унікальних старожитностей Пе-
реяслава, Лубен, Хорола, Миргорода, Чернігова, здійснені в 
період 1845 – початку 1847 року, коли Т. Шевченко обіймав 
посаду співробітника Київської археографічної комісії [17, 
с. 213–219]. 

Окремої уваги заслуговує джерельна цінність епістолярію 
поета: збереглося 2376 приватних, 15 офіційних та 4 колектив-
ні листи Т. Шевченка до різних осіб, які ввійшли до Повного зі-
брання творів [16, с. 11–56]. Вони охоплюють широкий спектр 
проблем, зміст частини яких є безпосередньою складовою іс-
торіографічного процесу і засвідчує його підвищений інтерес 
до історії. У березні 1844 року тридцятирічний Тарас попросив 
С. Бурачка надіслати йому «Историю» Маркевича, а в листі 
до Осипа Бодянського вже з Оренбурга звернувся з прохан-
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ням надіслати йому Кониського (ідеться про «Історію Русів»). 
У листах до М. Лазаревського просив подякувати П. Куліше-
ві за «Записки о Южной Руси», а 1857 року в листі до самого 
П. Куліша висловлив подяку за «Чорну раду». У листі з Ор-
ської фортеці (1848) до Ф. Лазаревського цікавився, чи пере-
дали йому «Историю» Устрялова. З листа до П. Корольова 
(1842) довідуємося: «Лежу оце і читаю “Старину”, добра книж-
ка, спасибі вам і Срезнєвському». У листі до А. Козачковського 
(1854) Т. Шевченко попрохав надіслати «Слово о полку Іго-
ревім» у перекладі М. Максимовича. Водночас висловлив своє 
ставлення до опублікованого Гербелевого перекладу «Слова…» 
з рисунками: «Бодай би він сказився зі своєю книжкою і ри-
сунками». 

Т. Шевченко, сподіваючись отримати посаду викладача ма-
лювання в Університеті Св. Володимира, у листі до М. Косто-
марова з Борзни (лютий 1847 р.) писав: «Друже мій великий, 
Миколо! Поцікався про моє затвердження в університеті. Коли 
б то Бог дав мені притулитись до університету». 

Варті уваги думки Шевченкового епістолярію щодо став-
лення до рідної мови. У листі до брата Микити він просив пи-
сати йому не по-московському, а по-нашому і навів слова: «Бо 
москалі чужі люди, тяжко з ними жити; немає з ким поплака-
ти, ні поговорити» (1839). Згодом у листі до Г. Тарновського 
(1843) Т. Шевченко пояснив, чому написав по-московському: 
«Щоб не казали москалі, що я їх язика не знаю». Важливу ін-
формацію з історіографії Польщі містить листування з поль-
ськими інтелектуалами З. Сераковським, І. Станкевичем, 
Б. Залеським та ін.

Що ж стосується графіки та малярських творів (картин, 
портретів, офортів, гравюр, чорнових ескізів), то багато з них 
проникнуті конкретними сюжетами з української та зарубіж-
ної історії, особливо ті, що виконувалися за завданням Київ-
ської археографічної комісії. Джерельно-історіографічну цін-
ність має збірка «Живописна Україна», про задум її створення 
митець розповів у листі до О. Бодянського, моделюючи проект 
у трьох книгах, третя з яких усеціло присвячувалась історії. До 
«Живописної України» ввійшли такі шедеври, як «Аскольдова 
могила», «Почаївська лавра», «Видубицький монастир», «Бог-
данова церква у Суботові», «Вознесенський собор у Переясла-
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ві», «Судня рада» та ін. Уже самі назви засвідчують великий 
діапазон пам’яток української історії та культури, увічнених 
митцем. Частина з них не вціліла, не збереглася, не дійшла до 
наших днів, що робить шевченківські твори унікальним дже-
релом їх відтворення. Важливий пласт історіографічної ін-
формації несуть створені Шевченком-художником портрети 
видатних діячів української культури, знакових істориків – 
М. Максимовича, М. Лазаревського, П. Куліша та інших, а та-
кож автопортрет митця. Зберігся ескіз картини «Вмираючий 
Мазепа», біля ліжка якого стоїть засмучений Карл ХІІ. Відби-
ваючи особливості художнього стилю епохи, віддзеркалюючи 
специфіку мистецької школи, до якої належав Т. Шевченко, 
вони акумулюють у собі індивідуальність його творчого мето-
ду, неповторність способу осмислення історичного минулого. 
Наприклад, в основу малюнка «Смерть Олега, князя древлян-
ського» покладено документальний сюжет з Іпатіївського літо-
пису про вбивство князя Олега його рідним братом Ярополком 
за намовою воєводи Свенельда в 977 році. Картина «Смерть 
Богдана Хмельницького» відображає передачу гетьманом пе-
ред смертю булави своєму синові Юрію. Булаву тримає на під-
носі дружина гетьмана – Ганна Золотаренко, а за церемонією 
спостерігають козаки з найближчого оточення: одні стоять з 
опущеними головами, інші вносять до кімнати регалії козаць-
кого війська – прапори, бунчуки, тулумбаси. Обабіч смертель-
но хворого гетьмана в дорогих кріслах сидять митрополит та 
боярин. Не менш глибокий зміст закладено в картині «Дари в 
Чигирині 1649 року», присвяченій міжнародному визнанню 
тріумфу перемоги українського козацтва в битвах під Збара-
жем і Зборовим, укладанню історичної Зборівської угоди, що 
зафіксувала утвердження на карті світу Української козацької 
держави. 

У багатьох творах Т. Шевченка безпосередньо відображе-
не його розуміння найважливіших подій, явищ, процесів, по-
статей, цілих періодів української та світової історії. Митець 
переконливо доводив давність українського народу, самобут-
ність його історії і культури, відстоював українськість істо-
ричної та духовної спадщини Києво-Руської держави, цілком 
очевидно, що він стежив за полемікою щодо прав українців 
на цю спадщину. Зрозумілими йому були аргументи М. Мак-
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симовича про те, що «Слово о полку Ігоревім» було написане 
мовою, якою користувалися київські князі, літописець Нестор 
та інші мислителі, тобто давньоукраїнською, що лягла в основу 
церковнослов’янської мови, а та у свою чергу в ХVІІ–ХVІІІ ст. 
трансформувалася у великоруську. Т. Шевченко не сприймав 
схеми М. Погодіна, за якою батьківщиною українського пле-
мені було Прикарпаття, звідки, мовляв, воно після татарської 
навали прийшло на київські землі. 

Виняткову історіографічну цінність мають твори Т. Шев-
ченка, присвячені козацько-гетьманській добі, Запорозькій 
Січі, Визвольній війні українського народу середини ХVІІ ст. 
Поет дав блискучий зразок ставлення до історичних постатей, 
зокрема до провідників козацько-селянських повстань, гетьма-
нів Української козацької держави. За його баченням, Максим 
Залізняк, Іван Гонта – «святі месники», Тарас Трясило, Севе-
рин Наливайко, Яків Остряниця – символи незламного духу, 
утілення патріотичних ідей; гетьмани Петро Сагайдачний, Бог-
дан Хмельницький, Петро Дорошенко, Павло Полуботок, Іван 
Мазепа – державні мужі. Водночас він не категоричний у своїх 
оцінках, далекий від ідеалізації цих постатей. Справедливо дорі-
кає, наприклад, Б. Хмельницькому за союз із Олексієм Михай-
ловичем: «Олексіїв друже», «Ой Богдане! Нерозумний сину!» 
(«Розрита могила», «Великий льох» тощо). У вірші «Стоїть в 
селі Суботові» бачимо пряме звинувачення на адресу Б. Хмель-
ницького: «Занапастив єси вбогу сироту Украйну», але водно-
час читаємо: «великий муже», «козачий розумний батько». На-
томість безкомпромісним було ставлення Т. Шевченка як до 
відкритих кривдників української нації, ущемлювачів її воль-
ностей (Петро І у нього – «лютий кат України», а Катерина ІІ – 
«люд закріпостила»), так і проти лицемірів, удаваних «друзів». 

Для новітньої української історіографії, яка дедалі повніше 
інтегрується у світовий історіографічний простір, повчальним 
є геополітичний вимір трактування Т. Шевченка історії Укра-
їни через розгляд українсько-польських та українсько-москов-
ських взаємин, підвищену зацікавленість античною історією, 
європейським середньовіччям, сходознавством. 

На завершення зазначимо, що творчість Т. Шевченка, кожен 
його твір дихає історією, випромінює історичну й національну 
пам’ять («Тії слави козацької повік не забудем!»), утверджує 
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суспільний оптимізм, надію на власні сили українського наро-
ду, віру в майбутнє («Встане правда! Встане воля!» («Кавказ»); 
«Встане Україна. І розвіє тьму неволі, світ кривди засвітить» 
(«Стоїть в селі Суботові…» та ін.). Хоча в деяких творах іс-
торичного спрямування наявна міфологічна складова, але це 
природно, адже народний міф як форма осмислення історії іс-
нує з давніх часів і живить історичну думку. 

Отже, творчість Т. Шевченка заклала підвалини в розвиток 
модерної української історіографії, хоча й у художній формі. 
Вона є винятково важливим історичним та історіографічним 
джерелом, у якому закодована цінна інформація про історичні 
погляди митця та їх колосальний вплив на розвиток україн-
ської історичної науки, формування її національних традицій. 
Ця творчість надихала мудрістю, будила дух багатьох поколінь 
українців і сьогодні продовжує підносити національну свідо-
мість, у тому числі й істориків різних поколінь. І. Франко під-
креслював, що поеми Т. Шевченка закладають «основи істо-
ричної мудрості, яка в нього набагато глибша і вільніша, ніж 
у сучасних йому істориків». Не випадково народне прислів’я 
наставляє: «Хто Шевченка прочитав, той мудрішим став». Но-
вітні рецепції шевченкознавства покликані ще більше заглиби-
тися в історіографічний та історіософський пласт спадку Вели-
кого українського інтелектуала.
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Эйюб Керимов  
(Баку, Азербайджан)

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО  
И СОЦИАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ

Особенности политических отношений в Азербайджане на 
первом этапе переходного периода состояли в чрезвычайной 
их подвижности, неустойчивости, институционализирован-
ности в государственных, общественных, а также различных 
организационных формах партийно-политического характера. 
Переходность проявлялась, с одной стороны, в диспропорцио-
нальности экономических, политических, социальных, духов-
ных процессов, а с другой – в отставании правовой системы 
от них. Все это обуславливало чрезвычайную сложность, обо-
стренность, противоречивость и крайнюю изменчивость по-
литического процесса, социальную напряженность, а в опреде-
ленном временном разрезе также и конфликтность ситуации. 

Конфликт, происходящий в общественной жизни, с разных 
точек зрения выражает столкновение мировоззрений. Он име-
ет национальные, экономические, политические, международ-
ные разновидности, а также выполняет позитивные и негатив-
ные функции.

Конфликты классифицируют следующим образом:
1) межличностные; 
2) связанные с образованием;
3) социально-трудовые; 
4) национально-этнические; 
5) связанные с фактором власти;
6) международные или межгосударственные; 
7) политические. 
В данный момент определяются решающие методы уста-

новления соответствия социальных конфликтов этическим и 
духовным идеалам, направлениям развития в период сложных 
противоречий нашего времени. В условиях глобализации раз-
решение конфликтов актуализируется в большей степени.

Азербайджанский исследователь Ч. Фейзиев, развивая эту 
мысль, пришел к следующему выводу: «Если глобализация 
представляет собой важный аспект современности, то она в 
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первую очередь воздействует на конфликты, во-вторых, на-
чинает угрожать войнами, терроризмом глобальной культуре 
человечества, в-третьих, <...> необходимо правильно воспри-
нимать значимость современных процессов в корнях конфлик-
тов» [11, s. 20].

В социальных конфликтах насилие и ненасилие являются 
методами, противопоставляемыми друг другу. Сила, создающая 
насилие в различных формах, в различной степени, проявляет-
ся в физической, психологической, межличностной структуре, 
в социальной, политической, военной, экономической, культур-
ной, религиозной форме. Ненасилие формируется спонтанно и 
в современный период привлекает внимание как рациональный 
способ разрешения самых острых социальных конфликтов.

Западный исследователь Р. Холмс, выражая основы прак-
тического и теоретического мировоззрения ненасилия, иссле-
довал его в качестве нравственного принципа, рассматривая 
нравственные критерии в широком аспекте, с точки зрения 
философии о ненасилии. Он отдавал преимущество норматив-
ности и ненормативности философии о ненасилии, то есть ее 
нравственным ценностям [12, c. 23].

Ненасилие подразделяют на две группы: прагматическое и 
принципиальное. На основании практических результатов де-
лаем вывод, что они отличаются друг от друга связями с рацио-
нальным достижением социальных и политических целей. Та-
ким образом, ненасилие можно охарактеризовать с нравствен-
ной и практической точки зрения.

Холмс между прагматическим и принципиальным ненаси-
лием видит различия, имеющие два корня: «Прагматическое 
ненасилие может добиться социальных, политических, госу-
дарственных позиций. Следует отметить, что с точки зрения 
принципиального ненасилия основой является не практиче-
ская рациональность, а нравственная рациональность. Принци-
пиальное ненасилие отличается от прагматического ненасилия 
именно по нравственной основе. Принципиальное ненасилие в 
случае достижения нравственной основы, приобретая социаль-
ную, политическую, экономическую, национально-ограничен-
ную основу, не приобретает нравственной основы» [12, c. 25].

Ненасилие противопоставляется физическому и психоло-
гическому насилию. И поэтому Холмс выделяет две формы 
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принципиального ненасилия: «Минимальное ненасилие, от-
рицающее физическое насилие; и максимальное ненасилие, 
отказывающееся и от физического, и от психологического на-
силия» [12, c. 27].

Другой западный исследователь Ч. Шарп считает прагмати-
ческую ненасильственную борьбу наилучшим способом реше-
ния острых политических и этических конфликтов.

Азербайджанский исследователь И. Мамедзаде, проводив-
ший в конце ХХ века этический анализ политико-этнических 
конфликтов, пришел к выводу, что в данный период в Азербай-
джане, наряду с политическими и социально-экономическими 
конфликтами в Армении, создались условия межнациональ-
ного конфликта. В таких условиях «идея ненасильственного 
сопротивления была забыта и стала непопулярной» [8, c. 219].

Когда-то Махатма Ганди воспринимал насилие («химса») 
как животное начало в человеке, а ненасилие («ахимса») – как 
признак божественной значимости, синоним божественной 
действительности. Ганди в политической действительности ре-
комендовал обоснованность души. Великий мыслитель возро-
дил почтение к жизни, являющейся священным даром, обще-
человеческой ценностью: «Ненасилие – идеал, маяк, освещаю-
щий путь, чтобы человечество не погибло во тьме» [14, р. 93]. 
Ганди воспользовался термином ненасилия в смысле отказа от 
разрушительной силы насилия в борьбе за справедливость.

Ж. Госс называл Ганди «гением ненасилия ХХ века» и де-
монстрировал основную значимость его ненасильственной 
концепции: «Это предполагает соответствующую систему об-
разования, экономики и политики, а в равной мере формиро-
вание системы ненасильственной обороны на национальном и 
интернациональном уровне и отработку способов мирного ре-
шения конфликтов» [4, c. 11].

Христианские и исламские религии пропагандируют не-
насилие, не считая людей высшими существами и рекомендуя 
устранить насилие силой любви и действительности, а зло и 
несправедливость – совестью. Идея ненасилия подразумева-
ет неподчинение несправедливости, отказ от пассивности и 
страха, сопротивление, отсутствие ответного насилия, обра-
щение к совести силой правды, принуждение противника к 
изменению. 

www.etnolog.org.ua 
www.mau-nau.org.ua



104

Духовную основу ненасилия составляет благородство. Госс 
показал три основных качества связи общечеловеческого не-
насилия с благородной целью: «Во-первых, ненасилие предпо-
лагает решение личных и общественных споров через сотруд-
ничество. Оно исходит из убеждения, что человек лучше своих 
поступков, как свободное существо сохраняет в себе способ-
ность достойного выбора и потому заслуживает изначального, 
ничем не обусловленного доверия. Оно нацеливает на то, что-
бы понять противоборствующую сторону, признать законность 
ее интересов и притязаний, найти такой выход, когда выигры-
вают обе стороны и ни одна не оказывается в положении по-
бежденной. При этом особо важно подчеркнуть, что сам поиск 
решения является совместным. Во-вторых, ненасильственные 
формы борьбы являются массовыми, требующими активного 
участия и сознательных решений со стороны всех индивидов, 
вовлеченных в данных конфликт. Это вытекает из природы не-
насилия: там, где одна воля стремится подчинить себе другую 
и активность одних индивидов покупается ценой пассивности 
других, ненасилие открывает принципиально иную перспек-
тиву солидарного слияния воль. В-третьих, ненасилие требует 
от индивидов исключительного напряжения познавательных 
и нравственных сил, ибо ситуация ненасилия стремится поло-
жительно учесть всю сложную совокупность составляющих ее 
сил и воздействий, нравственных, ибо наряду с преодолением 
обычного (“животного”) страха, здесь требуется еще духовная 
стойкость» [4, c. 16].

Автор, по-видимому, показывает взаимосвязь ненасилия 
над страхом с решимостью, мужеством, мстительностью, спра-
ведливостью и любовью.

Роль насилия в обществе, общественном сознании пре-
уменьшается, в некоторых случаях возможности ненасилия 
сходят на нет, в индивидуально-психологическом опыте в раз-
рыве с актами героизма не оцениваются по достоинству в то 
время, как решение социальных конфликтов ненасильствен-
ными, мирными путями является путем самого рационально-
го, справедливого пути принятия его человечеством.

Великий русский писатель Л. Толстой, выдвинув учение о 
силовом сопротивлении злу, показал обоснованность идей сво-
их предшественников, великих мудрецов древности – Конфу-
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ция, Заратустры, Будды, Сократа, Иисуса и пророка Мухам-
меда. Он был сторонником победы добра над злом: «Побеждай 
гнев кротостью, зло добром, скупого щедростью, лгуна прав-
дой» [10, c. 231].

Человечество в свой истории боролось со злом: закон на-
силия превратился в условие закономерностей развития чело-
веческой цивилизации, экономики, политики, права и морали, 
создались политические установки, силовые структуры (ар-
мия, суд и др.) для борьбы со злом, сама борьба добра со злом 
создала новую борьбу.

Отдельные гении, мыслители (в том числе Толстой, Ганди, 
Низами Гянджеви и др.) выдвинули закон о любви. Он не явля-
ется основой развития или существования одного народа или 
общества: «С грехом ссорься, с грешником мирись. Ненавидь 
дурное в человеке, люби человека» [10, c. 534].

Толстой, улучшая общество внутренним усовершенствова-
нием и любовью, являющейся одним из законов жизни, оспа-
ривал отсутствие зла в общественной жизни будущего. Поня-
тие любви, по Толстому, выражает более широкий смысл по 
отношению ко всему: «Истинная любовь та, когда в человеке 
любишь того же Бога, какой в тебе. Этой любовью любишь не 
только своих родных, не только тех, кто любит тебя, но любишь 
неприятных, злых людей, ненавидящих тебя» [10, c. 36].

Толстой, выдвигая идею сопротивления злу, насилию, нена-
висти, открывал все новые и новые перспективы любви в раз-
витии человеческих поколений.

В отличие от насилия, ненасилие является условием един-
ства граждан, особым понятием в иерархической связи чело-
веческих взаимоотношений. В то же время следует отметить, 
что движение о ненасилии (М. Ганди, М. Л. Кинг) следует 
отличать от нена сильственных, положительных взаимоот-
ношений граждан, придавать преиму щество их значимости. 
Не насильственные координаты являются средством взаимо-
помощи не в горизонтальной плоскости власти, а в дружеских 
вертикальных взаимоотношениях. Ненасилие как свободный 
термин вытекает из ценных убеждений каждого человека. Дан-
ный момент указан в стремлении людей к добру во всех рели-
гиях, в том числе и исламской. Добро и зло является проб лемой 
человеческого выбора. Человек – не животное, но он не абсо-
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лютен. Он проделывает усилия для того, чтобы стать положи-
тельным, иметь хорошие отношения с другими людьми, а нена-
силие является программой данных усилий. Необходимо уде-
лять особое внимание доброму началу, усиливать его положи-
тельные качества и поступки. Это оградит человека от насилия, 
от власти, ограничивающей разрушительные представления 
его свободы, разрушительного начала. Сознательно направ-
ляясь к добру, сторонники ненасилия оспаривают нравствен-
ность в человеке, они верят, что нравственная амби валентность 
является нерушимой основой человека. И поэтому он избегает 
противоборствующего зла, не отдаляется от добра. 

Духовную основу активного насилия как философского 
стиля жизни составляет действительность и любовь. Ненаси-
лие во имя предотвращения несправедливости требует един-
ства личностных, социальных и межнациональных усилий.

В решении социальных конфликтов выдвинут принцип не-
насилия человеческой концепции: «1. Человек является выс-
шей ценностью среди всего, что существует. Поэтому к нему 
следует относиться с безусловным уважением, не допускаю-
щим никаких бы то ни было исключений (даже в отношении 
к врагу). Человечество рассматривается как единое и неразоб-
щенное, и все люди равны в своем достоинстве и праве на ува-
жение. 2. Каждый человек обладает совестью и значит несет в 
себе возможность к развитию, осознавая несправедливость и 
будучи способным к изменению своей позиции» [4, c. 10].

Таким образом, в социальных конфликтах ненасилие яв-
ляется сильнейшей действенной силой, которая мобилизует 
духовную силу людей, выступает в качестве средства борьбы 
против насилий и несправедливости.
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Микола Корпанюк  
(Переяслав-Хмельницький)

НАШ ТЕОРЕТИК РЕНЕСАНСНОГО  
ГУМАНІЗМУ ТА КЛАСИЦИЗМУ 

(до 500-річчя Станіслава Оріховського)

Закладені в Княжу добу традиції тісних зв’язків української 
еліти із Заходом особливо пожвавилися, коли на теренах на-
шої держави в ХІІІ ст. почали діяти римо-католицькі парафії, 
монастирі. Це дало можливість тодішній молоді, за браком ви-
щих навчальних закладів в Україні, здобувати вищу освіту в 
тамтешніх університетах. За підрахунками Василя Микитася, 
упродовж ХІV–XVIII ст. в університетах Європи навчалося 
близько п’яти тисяч юнаків з усіх українських країв [3, с. 33]. 
Власне, ця здібна й вольова молодь з XV ст. творить вагомий 
пласт національного письменства – латиномовну різножанрову 
світську й богословську літератури, наповнені яскраво вираже-
ними ренесансними, патріотичними, гуманістичними, проєв-
ропейськими цінностями. Вона утвердила українську римо-
католицьку церкву як окрему й безпосередньо підпорядковану 
Ватикану, спрямувавши її діяльність на забезпечення духовно-
світських потреб русинів-українців, протистояла інтересам 
польської католицької церкви в Україні, а згодом і латиніза-
ційним діям єзуїтів. Поруч із діяльністю таких видатних уче-
них, письменників і філософів, як Мартин, Григорій із Сянока, 
Лукаш і Станіслав з Нового Міста, Юрій Дрогобич- Котермак, 
Павло Русин з Кросна, Шимон Шимонович, Себастіан- Фабіан 
Кленович, Іван Домбровський вершинним явищем нашого 
ренесансного гуманізму загальноєвропейського значення є 
творча спадщина Станіслава Оріховського-Окші (Роксолана, 
Русина) (11.ХІ.1513 – 12.ХІ.1566) – письменника, публіциста, 
філософа, громадського й церковного діяча, реформатора, іде-
олога шляхетського стану та конституційної монархії, патріо-
та України. Як римо-католик, він досить уважно ставився до 
православного віровчення, неоднозначно до реформаторства й 
негативно до целібату в римо-католицизмі. 

Станіслав завдяки високому рівневі національної свідо-
мості й відповідальності, належній початковій освіті, здобу-
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тій у Перемишлі, на все життя залишився українцем, хоча 
вищу освіту здобував у Краківському (1526), Віденському (з 
1527 р.), Віттенберзькому (1529), Падуанському (1532), Бо-
лонському (1540) університетах, поглиблював набуті знання 
у Венеції, Римі, Лейпцигу. Товаришуючи з ними і навчаючись 
у світил Відродження – Мартіна Лютера, Філіпа Меланхто-
на, Альбрехта Дюрера, Антонія Паризеуса, Лазаря Бонаміко, 
Алессандро Фарнезе, Гієроніма Гінуччі, які мали вагомий 
вплив на його світогляд, С. Оріховський залишився не лише 
вірним сином свого народу, але й обґрунтував для європейців 
сарматську етноідеологію про походження українців і поля-
ків. У 1551 році в публіцистичному антицелібатному листі-
посланні «Станіслав Оріховський до римського папи Юлія 
ІІІ» він наголошував: «Родом я зі скіфського племені, рутен-
ського народу. В обох випадках також сармат, тому що Руссія, 
моя батьківщина, лежить у європейській частині Сарматії. 
Праворуч від неї – Дакія, ліворуч – Польща. Навпроти зна-
ходиться Угорщина, а позаду – до схід сонця – простягається 
Скіфія» [4, с. 228].

Усю свою творчу й громадсько-суспільну діяльність він 
проводив із засад ренесансно-патріотичної відповідальності та 
доцільності, що червоною ниткою проходять на ідейно-проб-
лемному рівні різножанрових його творів. Як гордий і свідо-
мий українець, відповідальний громадянин Польської держа-
ви, він хоче бачити її розквітлою конституційною монархією, 
у якій панує законність, рівноправність усіх громадян, свобода, 
ревниво контрольовані виборним королем та його господар-
сько-мілітарною опорою, гарантом правового суспільства – 
шляхтою. 

Як ідеолог шляхти і католицького реформаторського руху, 
С. Оріховський пройшов еволюційний шлях власного розвит-
ку і творчості. Він, готуючись до пастирської діяльності за осві-
тою, зовсім її не прагнув, бо його в католицизмі не влаштовував 
закон безшлюбності для духівництва, оскільки був вольовим 
прихильником природного права людини на кохання, роди-
ну, які гарантують моральність, задоволення й відповідаль-
ність у стосунках між чоловіком і жінкою. Оріховський закон 
про целібат уважає штучним і протиприродним, ворожим для 
людини, джерелом розпусти серед римо-католицького духів-
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ництва, тому не лише орієнтується й підтримує шлюбність 
православного й реформаторського духівництва, а й сам, усу-
переч вимогам католицької церкви, одружується. Цю тему як 
наріжну опрацьовує у власних полемічних творах, у «Хроні-
ках» 1548–1554 років. Відкидаючи в цьому контексті шлюб за 
розрахунком, він став щирим прихильником польського коро-
ля Сигізмунда-Августа, який після смерті першої дружини – 
австрійської принцеси – одружився (поза волею й контролем 
сейму, матері королеви Бони) з литовською аристократкою 
Барбарою Радзивиллівною немонаршого походження за силою 
щирих почуттів. 

Переконання й погляди на життя, державу, людину, церкву, 
права людини та обов’язки не лише зблизили письменника з 
монархом, але й послужили підґрунтям його ренесансно-гума-
ністичної філософії антропоцентризму, реформаторського сві-
тогляду, теоретичних обґрунтувань вчення про конституційну 
монархію та ренесансний класицизм. 

Як творець ренесансного світогляду в Україні, С. Оріхов-
ський є виразним представником «принципу етичного інте-
лектуалізму» Томи Аквінського, суголосний з поглядами на 
моральне виховання людини свого сучасника Еразма Роттер-
дамського [2, с. 58]; опрацьовував національне вчення про душу 
й тіло, уважаючи, як і Тома Аквінський, душу божою за подо-
бою і створенням. Із засад антропоцентризму сенс життя він 
убачає в досягненні людиною щастя та власної свободи, котра 
є непроминальним скарбом для неї. Сповідуючи гармонійний 
розвиток особи, відносин між нею та суспільством, С. Оріхов-
ський досить уважний у творчості до проблем доброчесності. 
Герої його оповідей – конкретні історичні постаті – яскраві 
носії доброчинності, цнотливості або їхні супротивники, але 
кмітливі, дійові, розумні, наполегливі й сміливі (королі Сигіз-
мунд І Старий, Сигізмунд-Август, полководці й державні діячі 
Ян Тарновський, Петро Кміта, сам Оріховський та ін.). 

Вірячи, що людина й держава, очищені від різного мораль-
ного, духовного, культурно-побутового бруду, підуть у своєму 
розвиткові справді Божим шляхом, письменник із засад рене-
сансних естетики, етики, філософії зображує героїв оповідей 
постатями авторитетними, зі значними виховними можливос-
тями, як вимагала етика й естетика ренесансних класицистів. 
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Для переконливого наповнення змісту творів образам зобра-
жуваних героїв характерний провідний (життєписний) підхід 
письменника, що відповідало дидактичному спрямуванню об-
раних ним жанрів: промови, хроніки, листа, трактату, нарису. 
Широке використання у власній творчості автобіографічних 
сюжетів допомогло письменникові не лише спопуляризувати 
себе як небуденну особистість, власну творчість, але й здобути 
широку підтримку серед аристократії, шляхти, католицького 
й реформаторського духівництва, стати виразним ідеологом 
шляхетського стану ХVI–XVII ст. 

Освічене суспільство доби Відродження завзято прагнуло 
звільнитися з-під церковного контролю. Польська держава в 
час Оріховського також стала на цей шлях, а заходи письмен-
ника для узаконення свого шлюбу, його суперечки й проти-
стояння з ортодоксальними католицькими владиками, підтри-
мані світською елітою (аристократами, шляхтою), частиною 
духівництва вдячно підштовхнули країну на шлях оновлення, 
подолання духовної кризи. Здобуті ним знання й методи про-
тиборства з відсталістю в державі згодом продовжили припа-
совувати до своїх потреб польські єзуїти. 

Шляхи виходу з духовно-правової кризи та узаконені 
обов’язки й відповідальність конституційного володаря, про-
грама його панування та морально-етичне обґрунтування осо-
бистісних якостей, обов’язків і прав різнобічно висвітлені в 
трактаті Оріховського-Окші «Напучення польському короле-
ві Сигізмунду-Августу». У цьому творі автор з прагматично- 
патріотичних, гуманістичних ренесансних засад проповідує 
ідею про короля-філософа й гуманіста, який усю свою діяль-
ність підпорядковує утвердженню законності в державі, забез-
печенню нею життя громадян. Вважаючи польську конститу-
ційну монархію найпередовішою в Європі, С. Оріховський як 
українець хоче не лише бачити її міцною, але й справедливою 
центральною владою. Для цього вона, переконує він усіх, має 
пройти випробовування на зрілість «у Русі», тероризованій 
татарами й неналежно обороненій цією державою. Заклик 
письменника до короля викриває всі причини руїни в Укра-
їні: «Прийди у цю провінцію, Августе, оглянь її укріплення, 
захисти слабкі місця фортець, набудуй міцних побільше. По-
кажи себе королем, який може прогнати від нас скіфів, воло-

www.etnolog.org.ua 
www.mau-nau.org.ua



112

хів, турків. Отож доведи отут, у Русі (а не Вільні, чи Кракові), 
що можна покладатися на твою доблесть. Хай будуть ці міста 
пристанищем священиків і купців, а не тільки місцем вияву 
твоєї доблесті і військової вправності. Поспішай туди, у Русь. 
Хоробрі мужі за тобою послідують. З тобою поїдуть лицарі, а 
не ганебні блазні. У Русі житимуть з тобою, нарешті, воїни і 
польські вершники, а не хвальки й нікчемні актори» [4, с. 52]. 

Стилістичною ознакою цього твору, як і інших, є вираз-
на позиція автора: він пише із засад баченого, порушуваного, 
потрібного, зрозумілого українцем, який хоче добра, щастя і 
своєму, і польському народам, доля яких звела в одну країну. 
Із засад цієї спільної країни він оцінює литовську автономію. 
Владу литовських князів уважає недосконалою, порівняно з 
польськими конституційними монархами, бо вона є продо-
вженням удільно-сепаратної практики середньовічних держав-
них формацій, тому закликає Литву йти за прикладом Польщі. 
Імперії свого часу, котрі сповідували й практикували агресив-
ну політику, для С. Оріховського є «тираніями». Отже, лише 
нове для Європи політичне явище – конституційна монархія – 
є патріотичним цивілізованим надбанням, якому треба забез-
печити майбутнє. Інші державні формації для нього, як і для 
Нікколо Макіавеллі, Еразма Роттердамського, – безперспек-
тивні. Це вимагає від письменника-філософа теоретичного об-
ґрунтування свого вчення про монархічний лад, що й бачимо в 
публіцистичних творах «Напучення польському королеві Си-
гізмунду-Августу», «Лист до короля Сигізмунда», «Промова 
на похованні польського короля Сигізмунда Ягелона», «Квін-
кункс, тобто взірець устрою Польської держави». В останньо-
му творі він доходить висновку, що «як для королівства королі 
не народжуються, так само підлеглі там не народжуються для 
королів <...> А в князівствах князі не інакше, як з гніву Божого 
панують» [6, с. 371]. 

Отже, лише виборна система спроможна забезпечити демо-
кратичний шлях розвитку держави, суспільства, людини. Це 
переконання письменника-політолога є провідною ознакою 
його громадянських чеснот і орієнтації. 

Вважаючи польську конституційну монархію, розбудова-
ну й зусиллями українців, передовою державною системою, 
С. Оріховський не приховував ті комплекси внутрішніх і зов-
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нішніх проблем, які ускладнювали її розвиток. У публіцистич-
них посланнях «Про турецьку загрозу» до польської шляхти 
й короля він не просто із засад правовірного католика закликає 
адресатів зорганізувати визволення християн з-під турецької 
займанщини, убезпечити Польську державу, Європу від но-
вих завоювань османами, але й порушує глибшу тему: дати 
відсіч грізній силі зла, котра загрожує цивілізованому розви-
ткові наших народів. Він, письменник, звертаючись до короля 
польського як гаранта безпеки й спокою в державі, у родині, 
каже: «Це тобі не війна зі скіфами [татарами. – М. К.] через 
Русь – вони здÓбичі, а не держави домагаються; не з мосхами 
через Литву – з ними, коли хочеш, війну ведеш; не з германця-
ми через Пруссію – їм одинаково: і переможені тебе люблять, і, 
перемігши, то бояться. Це війна з найпалкішим, вже навіть не 
ворогом (це слово надто м’яке), а з осквернителем віри, з пре-
зирливцем угод, губителем природного права, ганьбою і згубою 
всього, що є в людей святого, чесного, пристрасного» [7, с. 97].

Сповідуючи національні пан’європейські ідеї та цінності, 
С. Оріховський убачав у здоровому ренесансному індивідуа-
лізмі суттєвий важіль для зростання матеріального добробуту 
людини, героїзму на полях битв із ворогами-завойовниками, 
тому в полі його зору постійно перебувають рицарі, котрі на-
полегливо просувалися на південь України в колонізації степу. 
Серед цих витязів він шанобливо оповідає про братів Гербур-
тів, Сенявських, Бернарда Претвича у «Хроніках». 

У «Хроніках» центральними образами зображені сам лі-
тописець Оріховський і король Сигізмунд-Август Ягелон як 
провідні діячі своєї доби на теренах Польської держави, ре-
форматори й виразні представники нового ренесансного сві-
тогляду й станового чину, а поруч з ними виведена низка об-
разів безпереч них носіїв вагомих якостей, виразних станових 
типів – шляхтичів, аристократів, суддів, католицьких біску-
пів. На особливу увагу заслуговують образи державних діячів 
і полководців Яна Тарновського і Петра Кміти як виразників 
високої державотворчої відповідальності, працьовитості, уна-
очнювачів вимог теорії сарматизму та високого класицизму. 

У біографічному нарисі «Житття і смерть Яна Тарнов-
ського» автор вклав усю душу у створення образу цього ри-
царя-державобудівника, який відповідає канонічним вимогам 
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аристократичної етноміфологеми сарматизму. На поетику тво-
ру вплинули традиції українського літописання та агіографії, 
переплетені з ренесансними антропоцентричними гуманіс-
тично-індивідуалізованими баченнями письменником цього 
діяча. Його герой – полководець і великий гетьман коронний, 
переможець над молдовським господарем Стефаном Великим 
в Обертинській війні, а в Стародубській – над московським 
князем, був небезпечним для татарів, турків. Власну військову 
стратегію й тактику він описував у навчальній літературі, розу-
міючи вагу особистого досвіду, потрібного для наступних по-
колінь, полководців. Для оборони України від татар заснував 
місто Тернопіль як ще одну твердиню на шляху нападників в 
Україні. 

Схильність Яна Тарновського до доброчесності, законності, 
повага до людей, зокрема з низових станів, як наголошує пись-
менник, допомагали йому наполегливо й плідно працювати 
сенатором, оборонцем держави й людей від зла, зловживань 
різних чиновників, магнатів, шляхти. Це приносило Янові Тар-
новському не лише славу, але й немало ворогів, котрі зі злості 
та заздрощів ускладнювали його життя. 

Будучи втіленням людських, християнських і державотвор-
чих чеснот, Ян Тарновський у заповіті синові підкреслює: «На-
магайся, отож, якщо хочеш зрівнятися зі мною або й перевер-
шити (чого я тобі зичу!), щоб за моїм прикладом був у Польщі 
людиною доброю і цнотливою. Чую, як у Польщі по смерті хва-
лять моє життя і справи. Але знай: якби та справа не трималася 
на християнській правдивій вірі як на міцній скелі, ніколи б 
так прихильно не славили мене люди» [8, с. 293]. 

С. Оріховський у нашій національній прозі вперше звер-
нувся до теми кохання світських людей, висвітливши ці щирі 
й глибокі почуття в автообразі, образах королів Сигізмунда І 
Старого, Сигізмунда-Августа, Яна Тарновського. Його жіночі 
образи індивідуалізовані завдяки увазі письменника до провід-
них рис характеру, діяльності, вчинків героїнь – королев Бони, 
Ізабелли, Барбари, своєї дружини Магдалини, дружин Яна 
Тарновського тощо. 

Намагання презентувати себе й свою Батьківщину – Русь-
Україну – Західній Європі в ренесансно-просвітницькому 
світлі характерне для листів письменника до італійських гу-
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маністів Яна Франциска Коммендоні (1564) та Павла Рамузіо 
(1549). Дана в них характеристика себе, українських студен-
тів у Європі, України, власного життєвого шляху та творчості 
унаочнюють національну самобутність, окремішність нашого 
народу, заперечують звульгаризований і поширений у Європі 
образ наших країн і народу як варварів. Автор підкреслює, що 
Україну з Європою єднають давні культурні традиції, звертає 
увагу адресата на природну схильність українців до освіти, 
наук, пише детальну автобіографію.

У ранішому листі до Павла Рамузіо письменник розгорнув 
власну сарматську етноідеологему, спростовуючи ненаукові 
стереотипи про свій народ, гіпотетично стверджуючи, що наші 
предки-скіфи здійснили значний внесок у становлення й роз-
виток античної грецької культури, науки (зокрема Токарсіс, 
Анахарсіс). Цим шляхом, наголошує адресант, ідуть сучасні 
українці, збагачуючи Європу своїми знаннями, здобутки в їх-
ніх університетах. У цьому самому листі Оріховський декларує 
власну «відданість» темі уславлення заслужених історичних 
постатей та літературній творчості [9, с. 418] як покликанню і 
сенсові життя. (Він першим з національних митців слова заде-
кларував себе професійним письменником та ідейним провід-
ником українців у Польській державі). 

Прихід С. Оріховського в національну елітарну латиномов-
ну літературу з культом передових гуманістичних, патріотич-
них ідей, суголосних з ідеями найвидатніших європейських 
мислителів, засвідчує високий рівень не лише його таланту, 
але й нашої культури в ХVI ст., котра допомогла йому щедро 
розкрити свої здібності й переконання. Наполегливе акценту-
вання письменником, де б він не перебував, своєї українськос-
ті, відверті симпатії до православних українців, намагання й 
вироблення засад поєднання між собою українців – католиків 
з православними – унаочнюють не декларативність, принагід-
ність його дій, переконань, а свідоме опрацювання ним бачень 
виходу нації на прогресивний ренесансно-гуманістичний шлях 
розвитку, суголосний нашим ментальним особливостям. 

Створюючи теоретичну модель конституційної монархії, 
очоленої виборним королем, для якого сенсом володарювання 
є утвердження повсюдного панування законності та справед-
ливості, письменник-гуманіст наріжним каменем у житті лю-
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дини бачить щастя, що його можливо досягти за допомогою 
власної діяльності та життя в справедливій державі, очоленій 
королем-філософом і людинолюбом. Як писав С. Оріховський: 
«Доб ре жити і мати успіх, значить бути щасливим; так само як 
бути щасливим, значить жити згідно зі цнотою» [11, с. 77], себ-
то бути небайдужим громадянином, шукати шлях самореалі-
зації. 

Як людинолюб з глибокими вимірами розумових здібнос-
тей і відповідальності перед нащадками, письменник ще одним 
джерелом щастя вважає згармонізоване з людською природою 
та природними здібностями індивіда життя й діяльність лю-
дини. Ці переконання він уперто пропагував і відстоював сам, 
одружившись за почуттями всупереч закону про позашлюб-
ність католицького духівництва, до якого належав, у проханнях 
до папи Юлія ІІІ узаконити цей шлюб; у полемічному запере-
чуванні целібату як джерела аморальності та хибного проти-
природного кроку католицької церкви. З-поміж цих засад важ-
ливою є підтримка ним шлюбу, що ґрунтується на коханні, а не 
на розрахунку, виступ проти династичних шлюбів. Для С. Орі-
ховського одруження людини – це «свята, чесна й дозволена 
Богом справа» [2, с. 73], тому він вдається навіть до протика-
толицьких тверджень в аргументах на користь обов’язкового 
шлюбу всього католицького духівництва. 

Щирість у порушуваних у своїй творчості темах, проблемах, 
ідеях, компетентність, демократизм і прогресивність у став-
ленні до шляхів розвитку людини й людства, до взаємин між 
людиною й суспільством, людиною й державою, до перекону-
вання реципієнта в потребі змінювати наявне життя на краще 
кожним громадянином, бути жертовним у виконанні своїх 
обов’язків, бути вірним сином і лицарем у вирішенні назрілих 
національних проблем, героєм в обороні рідного краю від на-
падників-загарбників ще за життя зробили С. Оріховського 
легендарним авторитетом серед європейської еліти. Своєю 
творчістю він розбудив зацікавлення до України, українців у 
західноєвропейських інтелектуалів, котрі вводили в континен-
тальний духовно-культурний та політичний простір нашу кра-
їну. Із цим вимушені були рахуватися ідейні, віровченнєві су-
противники письменника, терпляче очікуючи на час, коли він 
відмовиться від власних реформаційно-«єретицьких» переко-
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нань. Їхній розрахунок був виправданим, бо пройшовши жор-
стоке суспільне випробування, Оріховський наприкінці життя 
став на шлях консервативного католицизму і переглядав із цих 
засад окремі питання власного вчення. 

Як спадкоємець і продовжувач принципів античної антропо-
логії, творець засад гуманістичного виховання, ренесансного 
сцієнтизму, він вирішальну роль відводив освіті, мистецтву в 
удосконаленні та зміні на краще людини й людства. Ідучи цим 
шляхом, наш гуманіст дбав про підняття добробуту кожної 
особи, закорінював своє вчення, висновки в її творчі, фізичні, 
розумові та моральні дії, вчинки, започаткувавши в Україні 
вчення про споріднену працю, добро, щастя людини як твор-
чі філософські категорії, став попередником учення Григорія 
Сковороди. 

Впливаючи й на світогляд українських інтелектуалів, С. Орі-
ховський долучився до активного утвердження в національній 
культурі, літературі ренесансно-просвітницької класицис-
тичної моралі, естетики, ідеології. Його авторитет вплинув на 
формування проукраїнського світогляду, громадянської пози-
ції, творчості в наших римо-католиків Шимона Шимоновича, 
Симона Пекаліда, Йосипа Верещинського, Себастіана Фабіана 
Кленовича, Івана Домбровського, Яна-Щасного Гербурта, Вац-
лава Кіцького, Мартина Пашковського та інших, які створили 
вагомий за своєю ідейно-історичною значимістю український 
католицький книжний козацький героїчний епос, наповнений 
рицарсько-патріотичними чеснотами, духом героїзму та звитя-
ги наших «степових орлів». Їхня творчість значно вплинула на 
формування козацької патріотичної етноідеології хозаризму, 
заміни нею аристократичної сарматської. 

Духовно-ідейний внесок С. Оріховського у відновлення на-
шої держави козацтвом під орудою Богдана Хмельницького в 
роки національно-визвольної війни проти Польщі – безпереч-
ний і наглядний. Це ще раз підкреслює несприйняття ним і 
викриття в житті й творчій спадщині вад суспільства, у якому 
панують хаос та беззаконня, сіяні шляхтою, польським сеймом, 
аристократією, суддями. Протиставлення цій руїні гармоній-
ності правової монархії як прогресивного на той час державно-
го устрою було відоме творцям Козацької держави й впливало 
на пошуки ними моделі суспільного устрою в Україні. Культи-
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вовані письменником ідеали особистої станової та національ-
ної свободи стали засадничими в діяльності козацтва. Вони 
протиставлені руйнуючим чварам, нерівності, покірності долі, 
незгоді. 

Розбудовуючи зі значними потугами сучасну Україну, розу-
міємо, що творчість С. Оріховського особливо актуальна для 
всебічного виховання її керманичів як справді гідних і цнот-
ливих провідників нації. Вдумливий і мислячий читач, як і 
державний діяч, знайдуть у творах письменника-гуманіста 
переконливі міркування, узагальнення, висновки про особу 
як особистість, її права та обов’язки, потребу бути гідним для 
добрих прикладів і наслідувань. А це вже історичне значення 
доробку вченого й письменника, бо воно непроминальне й пов-
чально зріле. 

Один з найдосвідченіших дослідників життєвого шляху й твор-
чого доробку С. Оріховського Дмитро Вирський пише: «Інтегра-
ція такої складної постаті до скарбниці акцентовано українського 
досвіду – то справжній виклик для сучасного історика» [1, с. 165], 
бо ми, нарешті, не лукаво приступили до вивчення власної заплу-
тано-складної історії, культури, літератури й формування себе як 
повнокровних українців і замислюємося над шляхами розвитку в 
минулому, сьогоденні й майбутньому, над власними висновками 
й узагальненнями. Повернення ідей С. Оріховського – це початок 
для системного дослідження ролі «католицької Русі» в розвитко-
ві української нації та її, нації, перспективі на прийдешнє, бо, як 
писав він Янові Франциску Коммендоні, «мої праці відомі всюди 
і самі за себе <...> свідчать» [10, с. 415]. 
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Ірина Лаврова 
(Маріуполь)

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ  
У ПОЕЗІЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Поезія завжди йде навперід, завжди ріша-
ється на сміливе діло; її слідами йдуть істо-
рія, наука та практична праця. Лекше буває 
останнім, але тяжко першим.

М. Костомаров

Україна сьогодні є молодою європейською державою. Здо-
бувши незалежність у 1991 році, вона стала 176-ю самостійною 
державою на карті світу. Складним і тривалим був історичний 
шлях українського народу до створення соборної незалежної 
держави. 

У статті здійснено спробу визначити політичний ідеал дер-
жавного устрою України за поетичними творами Т. Шевченка.

Після розпаду Київської Русі, першої держави, що об’єднала 
східних слов’ян, і Галицько-Волинського князівства, у межах 
якого перебували суто українські землі, на теренах сучасної 
України не існувало суверенної держави. Українські землі на 
довгий час потрапили в залежність до іноземних держав та за-
знали впливу різних культур і мов.

Так, ще в ХІ ст. Угорщина захопила Закарпаття; у ХІV ст. 
Литва приєднала більшу частину українських земель – Волинь, 
Поділля, Київщину, Чернігово-Сіверщину; Польща захопила 
Галичину та Західну Волинь; Молдавія приєднала Буковину 
(пізніше Молдавія, разом з Буковиною, потрапила в залеж-
ність до Туреччини); у ХVІ ст. Московська держава захопила 
Чернігово-Сіверщину. Південноукраїнські землі та Крим із 
ХІІІ ст. входили до складу Золотої Орди, а з ХV ст. – до Крим-
ського ханства. Після Люблінської унії 1569 року більшість 
українських земель була об’єднана в межах Речі Посполитої.

У середині ХVІІ ст. на українських землях відродили дер-
жавність. У результаті Національно-визвольної війни укра-
їнського народу під керівництвом Богдана Хмельницького на 
частині українських земель було створено козацьку державу – 
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Військо Запорозьке, – яка перебувала на правах автономії у 
складі Польщі, а пізніше – Московщини. 

Однак за доби Руїни, унаслідок невизначеності козацької 
старшини щодо подальшого розвитку Гетьманщини, а також 
через несприятливе зовнішньополітичне втручання Росії та 
Польщі, відбувся розкол автономної козацької держави на Ліво-
бережну та Правобережну, остаточно закріплений «Віч ним 
миром» 1686 року. Так, до Росії відійшли Лівобережна Укра-
їна, Київ та Запоріжжя, а до Польщі – Правобережна Україна 
(у складі Польщі також перебували Галичина і Волинь). 

На теренах Лівобережжя ще століття зберігалася автоно-
мія. Проте політика обмеження прав Гетьманщини закономір-
но завершилася їх ліквідацією російською імператрицею Ка-
териною ІІ. Україна знову втратила державність. Про ті часи 
Т. Шевченко із жалем писав:

Була колись гетьманщина, 
Та вже не вернеться… [5, с. 42].

У результаті зовнішньополітичних змін наприкінці ХVІІІ ст. 
українські землі поділили дві держави: більша їх частина ввій-
шла до складу Російської імперії, а західноукраїнські землі – 
до Австрійської. Новий етап у житті українського народу був 
пов’язаний з імперською політикою соціального та національ-
ного гноблення з боку Росії та Австро-Угорщини. Ця політика 
стала важливим чинником спротиву українців, який виявився 
в піднесенні соціальних та національних рухів. 

ХІХ століття в історії України – період українського на-
ціонального відродження, час становлення української націо-
нальної ідеї. Сучасна українська історіографія виокремлює три 
періоди в розвитку національної ідеї: науковий, культурниць-
кий та політичний [2]. Величезний вплив на свідомість україн-
ців на всіх трьох етапах мала поетична творчість Т. Шевченка, 
якого вважають «батьком» української національної ідеї [3]. 

Протягом наукового етапу (кінець ХVІІІ – перша половина 
ХІХ ст.) українська інтелігенція та дворянство вивчали історичні 
пам’ятки, народні традиції та побут, створювали перші узагаль-
нюючі праці з історії, фольклористики та мовознавства Украї-
ни. Так, «Історія Русів» доводить «окремішність» української 
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історії, її відмінність від історії Росії. Праці Г. Калиновського, 
І. Срезнєвського, М. Цертелєва, М. Максимовича започаткували 
українську етнографію та фольклористику. «Енеїда» І. Котля-
ревського дала поштовх до написання пое тичних літературних 
творів народною українською мовою, Г. Квітка-Основ’яненко 
розпочав роботу над прозовими творами українською мовою. 
З виходом у світ першого видання «Кобзаря» Т. Шевченка за 
українською мовою остаточно утвердився статус літературної, 
«рівної серед рівних». Усього вісім творів поета, які ввійшли 
до збірки – «Думи мої», «Перебендя», «Катерина», «Тополя», 
«Думка», «До Основ’яненка», «Іван Підкова», «Тарасова ніч», – 
справили величезний вплив на свідомість української інтеліген-
ції. «Поява його першого “Кобзаря” 1840 р. і зараз потім “Гайда-
маків” була многоважальною подією українського життя. <…> 
українське письменство, мавши в своїх рядах Шевченка, вже не 
потребувало ніякої рекомендації, ніяких доказів свого права на 
існування», – визначив згодом М. Грушевський [1, с. 200].

Отже, у ХІХ ст. національна інтелігенція усвідомила та свої ми 
науковими розвідками й літературними працями довела, що укра-
їнський народ є окремим цільним етнічним організмом, а не від-
галуженням польського або російського народу, і що він має свою 
історію, відмінну від історії інших народів, а також оригінальну 
культуру та власну мову, яка не становить «наріччя» польської чи 
російської мов. Ця констатація стала змістом першого, наукового, 
етапу становлення української національної ідеї.

На другому, культурницькому, етапі, під час просвітниць-
кої діяльності інтелігенції, національну ідею поширювали се-
ред народних верств. Виникла також ідея автономії України у 
складі Росії. У цю добу, попри залізні заборони російського ца-
рату, поетичне слово Т. Шевченка проникало в широкі верстви 
населення. Поширенню його поезій сприяли культурно-освіт-
ня діяльність громадівців, публікації творів поета в часопису 
«Основа», першому українському журналі в Російській імпе-
рії, перевидання «Кобзаря» коштами українських меценатів, 
пропагандистська робота народників під час масового «ходін-
ня в народ» тощо. Варто зазначити, що твори Т. Шевченка мали 
не лише суто літературне, а й важливе ідейне значення. Звер-
таючись до козацького минулого, поет відроджував історичну 
пам’ять українського народу; описуючи тяжку долю україн-
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ського селянства, поет закликав до звільнення від кріпацтва та 
інших форм соціального та національного поневолення. Шев-
ченків «Кобзар» мав не лише фольклорно-етнографічний або 
історичний зміст, а й визвольне політичне звучання. 

Нарешті, політичний етап, що розпочався наприкінці 
ХІХ ст., пов’язаний з діяльністю політичних партій, які по-
ставили за мету соціальне та національне визволення. Яскра-
вим виявом впливу самостійницьких ідей Т. Шевченка на по-
літичне життя українців стало формування ідеї незалежної 
України. Так, державницькі погляди поета були світоглядни-
ми орієнтирами «Братства Тарасівців» – першої політичної 
самостійницької організації в Наддніпрянській Україні. Гасла 
української державної незалежності лунали в програмних до-
кументах перших політичних партій і символізували перехід 
до політичної фази в розвитку національної ідеї. 

Отже, становлення української національної ідеї розпочало-
ся з доказів існування українського народу з його оригіналь-
ною мовою, історією та культурою, а завершується констатаці-
єю права українців на власну державність.

У поезії Т. Шевченка виявилося бачення України в минуло-
му, сучасному та майбутньому. Знаково, що політичним ідеа-
лом поета в минулому була не княжа доба, не Київська Русь із 
її монархічною формою правління. Менше того, у творі «Царі» 
поет засуджував свавілля князя Володимира, розповівши про 
епізод, коли Володимир захопив Полоцьк, убив полоцько-
го князя Рогволда та насильно взяв за дружину його доньку 
Рогніду. Вірш завершено гнівними шевченковими рядками на 
адресу царів різних країн і народів:

Бодай кати їх постинали, 
Отих царів, катів людських [5, с. 331].

Звертаючись до історичного минулого, поет ідеалізував 
козацьку Україну, часи козацьких вольностей та демокра-
тичних традицій. «Шевченко ще в своїх молодечих віршах 
перший з українських поетів звернувся до козацької та гайда-
мацької минувшини, шануючи в ній боротьбу за волю й право  
народне…» [1, с. 201]. Т. Шевченка захоплювала доба Козач-
чини, де Запорозька Січ, будучи християнською козацькою 
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республікою, мала демократичний устрій. Поет переповідав 
козацькі розмови про те,

Як Січ будували,
Як козаки на байдаках
Пороги минали,
Як гуляли по синьому… [5, с. 62].

Через звернення до минулого народу, до славних козаць-
ких часів, коли «запорожці вміли панувати», поет відроджував 
його історичну пам’ять. Постійно повертаючись до козацької 
тематики, Т. Шевченко писав про ту добу в історії України, 
коли вона була державою. 

Звертаючи погляд у сучасне йому становище України, поет 
зображував її поневоленою, уярмленою, бо, утративши держав-
ність, «…заснула Вкраїна, бур’яном укрилась, цвіллю зацвіла…» 
[5, с. 165]. Поет викривав вади тогочасного суспільства – тяжке 
становище українського селянства, соціальну несправедливість: 

Не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві… Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини… [5, с. 354–355].

Та волелюбний поет не лише сумував за зруйнованою Геть-
манщиною, а й протестував проти соціального та національ-
ного поневолення. Своєю поезією він збуджував приспану, 
здавало ся б навіки, ідею української державності: 

Смирилася душа наша,
Жить тяжко в оковах!
Встань же, боже, поможи нам
Встать на ката знову [5, с. 248].

Окреслюючи образ України в майбутньому, Т. Шевченко 
малював вільну державу. Він вірив у національне пробудження 
українців. У вірші «Стоїть в селі Суботові» пророцтвом про-
звучали шевченкові рядки: 
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…Встане Україна. 
І розвіє тьму неволі,
Світ правди засвітить,
І помоляться на волі
Невольничі діти!.. [5, с. 223].

Політичний ідеал національної свободи українців у поезії 
Т. Шевченка виявлявся часто. Сучасний дослідник історії по-
літичної думки в Україні О. Салтовський слушно навів ви-
словлювання Ю. Охримовича: «Шевченкова муза раніш від 
Кирило-методіївського Брацтва сформувала його національно-
політичний ідеал, ідеал політичної незалежності України, – в 
далеко яснішій і радикальнішій формі. Самостійницька думка 
переходить червоною ниткою через його творчість, починаючи 
молодечими романтичними творами і кінчаючи передсмерт-
ною філософічною лірикою» [3].

Власне, терміни «самостійність» чи «незалежність» у по-
етичній мові Т. Шевченко не вживав, вони усталилися в су-
спільно-політичній думці пізніше, проте слово «воля» досить 
часто звучить у його віршах. Поет висловлював упевненість у 
майбутньому вільному житті українців:

Колись бог нам верне волю,
Розіб’є неволю [5, с. 249].

Однак шлях до здобуття свободи пролягає через боротьбу, і 
до цієї боротьби поет досить часто закликав у своїх творах: 

Борітеся – поборете!
Вам Бог помагає. 
За вас правда, за вас слава
І воля святая [5, с. 237].

У цих рядках озвучена впевненість поета у спроможності укра-
їнського народу перемогти та збудувати самостійну державу. За-
клик до боротьби за волю пролунав у славнозвісному «Заповіті»: 

…вставайте, 
Кайдани порвіте
І вражою злою кров’ю
Волю окропіте [5, с. 256].
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Розкриваючи соціальний ідеал українського суспільства у 
творчості Т. Шевченка, зауважимо на солідарності поета з гас-
лами та духом Великої французької революції кінця ХVІІІ ст., 
ідеї якої – свобода, рівність, братерство – радикалізували на 
той час передову українську інтелігенцію. Поет прагнув до 
створення суспільства соціальної рівності та братерства: 

Братерськая наша воля
Без холопа і без пана [5, с. 302]. 

Бачення справедливого майбутнього часто лунало у творах 
поета, адже всі люди є рівними: 

Царі, раби – однакові
Сини перед богом [5, с. 249].

Шевченків заклик до братання та соціальної злагоди («Об-
німіться ж, брати мої» [5, с. 245]) актуальний і сьогодні. Проте 
ідеал майбутньої форми правління в Україні чітко не вираже-
ний, що цілком зрозуміло, адже поезія – не політичний трак-
тат. Поет у різних творах гостро критикував монархічну фор-
му правління, діяльність «безбожних», «поганих», «неситих», 
«лукавих» царів. У творі «Царі» Т. Шевченко засудив свавіль-
ні вчинки різних монархів – ієрусалимського Давида, давньо-
руського князя Володимира, а саме: розв’язування війн, убив-
ства, крадіжки, перелюбство тощо. У поезії «Сон» український 
поет підібрав до російських самодержців, зокрема Петра І і Ка-
терини ІІ, особливо гнівні слова: 

Це той Перший, що розпинав
Нашу Україну, 
А Вторая доконала
Вдову сиротину.
Кати! кати! людоїди! [5, с. 181]. 

Царям-деспотам та їх беззаконним вчинкам Т. Шевченко 
протиставив позитивну особистість державного діяча, засвідчу-
ючи можливість діяльності голови держави на благо її народу. 
У поезії «Юродивий» поет звернувся до постаті Дж. Вашингто-
на, засновника  та першого президента США, головнокоманду-
вача американської армії у війні за незалежність, одного з голов-
них співавторів Конституції Сполучених Штатів 1787 року:
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…Коли
Ми діждемося Вашингтона 
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись! [5, с. 453].

У постановці цього питання та стверджувальній відповіді 
виявлено прагнення поета до нового та справедливого закону, 
якого ще не було в Російській імперії, – Конституції. 

Про республіканські погляди Т. Шевченка може свідчити 
його  діяльність у Кирило-Мефодіївському товаристві. У своє-
му «Статуті» Братство задекларувало ідею створення демо-
кратичної федерації християнських слов’янських республік 
на принципах рівності і братерства із центром у Києві: «...по-
літичне об’єднання слов’ян є їх справжньою метою, до якого 
вони повинні прагнути. Визначаємо, що при об’єднанні кож-
не слов’янське плем’я повинно мати свою самостійність… Ви-
значаємо, що кожне плем’я повинно мати народне правління 
і дотримуватися повної рівності співгромадян...» [4]. Термін 
«народне правління» однозначно вказує на політичний ідеал 
майбутнього республіканського правління в Україні. 

Республіканські мотиви простежуємо й у поезії Т. Шевчен-
ка. Так, у вірші «Сичі» автор в образній поетичній формі вказав 
на повалення царизму («орлиного царства») та встановлення 
республіканської форми правління:  

…щоб бідне птаство заступить,
Орлине царство затопить
І геть спалить. 
Орла ж повісить на тичині.
І при такій годині
Республіку зробить! [5, с. 349].

Т. Шевченко не створив суто наукових чи політичних тво-
рів, у яких висловив би свої політичні погляди. Способом ви-
раження його ідей було художнє слово. Однак Шевченкова 
пое зія чинила більший вплив на емоції та почуття народу, аніж 
суто політичні доктрини. 

Через звернення до минулого українського народу – ко-
зацької України – поет оживлював національно-історичну 
свідомість співвітчизників. Твори Т. Шевченка будили народ, 
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викликали любов до рідного слова, яке забороняли, породжу-
вали протест проти соціальної і духовної кривди, прагнення до 
оновлення життя. У його поезіях звучить віра в майбутнє, віра 
в історичну пам’ять українського народу, яка спонукає до від-
творення власної держави.

Своїм художнім словом поет протестував проти сучасного 
йому поневоленого становища України та формував нову по-
літичну свідомість, висловлюючи ідеї звільнення українців від 
соціального та національного рабства. Воля, рівність, єднання, 
братерство, законність, республіканське правління – ось полі-
тичні ідеали українського поета. 

Шевченкові ідеї національної свободи українців, братер-
ства, республіканського правління вплинули на подальший 
розвиток політичної думки ХІХ ст., а також вийшли далеко за 
межі цього періоду. Вони знайшли свій розвиток та втілення 
в подальших подіях та державотворчих процесах на теренах 
України – у тимчасовому відновленні української держави під 
час Національно-демократичної революції 1917–1920 років, 
у проголошені Карпатської України 1939 року, у відтворенні 
сучасної незалежної України 1991 року. Ідеї Т. Шевченка, ви-
ражені в поетичній формі – єдність, братерство, соціальна зла-
года, активна позиція, – залишаються актуальними й сьогодні.
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Олександр Лахно  
(Полтава)

ЗНАЧЕННЯ РЕЛІГІЇ ТА ЦЕРКВИ  
В ЖИТТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Тарас Шевченко – не просто поет і видатна постать в укра-
їнській літературі. Він є пророком, мислителем, генієм, який 
підняв з колін майже асимільовану націю та повернув укра-
їнцям волю до свободи. До теперішнього часу Тарас Григоро-
вич є символом боротьби за незалежність і дороговказом для 
українського народу. Його твори єднають селянина, робітника, 
підприємця та інтелігента, православного, греко-католика чи 
атеїста. Водночас до сьогодні існують різні підходи, трактуван-
ня, прочитання біографії та творів видатного діяча, члена Ки-
рило-Мефодіївського братства Т. Шевченка. Одною з проблем 
шевченкознавства тривалий час залишається питання про міс-
це релігії та церкви в житті генія.

Про українського народного поета, художника, мислителя 
Т. Шевченка упродовж усього радянського періоду формувала-
ся думка як про революціонера-демократа, борця за соціальне 
визволення трудового народу, ідеолога селянської революції, 
інтернаціоналіста, матеріаліста, войовничого атеїста. Виняток 
становили дослідження творчості поета-мислителя, проведені 
за кордоном, як правило, українцями-вченими Д. Чижевським, 
Б. Лепким, Д. Донцовим, у яких Т. Шевченко показаний не 
тільки як викривач і борець проти соціальної несправедливос-
ті, але і як палкий прихильник української ідеї, національного 
визволення рідного народу.

Справді, читаючи шевченкознавчі розвідки, ми відразу ж 
бачимо дві різнополюсні оцінки: «Шевченко-атеїст» (офіцій-
не радянське літературознавство та історична наука) і «Шев-
ченко рішуче не був атеїстом» (М. Драгоманов, Д. Дорошен-
ко, О. Смаль-Стоцький, П. Зайцев, І. Огієнко, М. Скрипник, 
В. Винниченко, Є. Маланюк, Є. Сверстюк, О. Сирцова, З. Гу-
зар). Відразу ж виникає запитання: чому ж так сталося? Чим 
обґрунтовуються такі протилежні точки зору?

По-перше, варто зазначити, що в Т. Шевченка наявна дуже 
широка «амплітуда» – від «Молюся!» до безстрашних і навіть 
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зухвалих (з вузькодогматичного погляду) інвектив на адресу 
Вседержителя.

По-друге, поняття «Бог» у нього так і залишилося невизна-
ченим. Нарешті, психологи твердять, що частотність вживан-
ня певного слова свідчить про важливість і конфліктність для 
цієї особи поняття, яке цим словом позначене. За «Словником 
мови Шевченка», слово «Бог» вжито 634 рази (для порівняння: 
«Україна» – 262). Отже, ми можемо вести мову про поняття 
«Бог» у Т. Шевченка як про проблему – усі ознаки проблем-
ності (конфліктність, пошук, варіативність рішень) наявні.

З упевненістю можна стверджувати, що неабияку роль у 
формуванні світогляду Т. Шевченка відігравала доба його ді-
яльності – період значного поширення в Європі матеріалізму 
та марксизму (інакше кажучи – безбожництва). Особливий 
внесок зробили також фольклор, звичаї та національні обряди, 
адже ще в дитинстві Тарас приймав християнство не стільки 
від служителів церкви, скільки від простого народу з особли-
вою своєю ментальністю.

Загалом християнський світогляд Т. Шевченка був і зали-
шається однією з найбільших контраверсій у шевченкознав-
стві. Можемо виокремити чотири основні упереджені підходи 
до розуміння Шевченкової духовності:

1. Зображення Шевченка-християнина таким, який нарікає, 
плаче, благає у Бога поліпшення долі свого народу та особистої 
долі. Це начебто його рабська, упокорена, фанатична віра.

2. Указівка на певну роздвоєність Т. Шевченка: пристрасні, 
романтичні звертання до Бога – з одного боку (як вияв міфо-
творчої ментальності), та епікурейський спосіб життя – з роз-
вагами та випивками – з другого.

3. Спроби трактувати Шевченка як «богохульника» з на-
кликанням проклять на всіх, хто в 1914 році хотів ушанувати 
пам’ять поета у зв’язку зі 100-річчям від дня його народження 
(зокрема архієпископ Никон, редактор «Троицкого слова», яке 
друкувалося Російською православною церквою перед Пер-
шою світовою війною в Троїцько-Сергієвій лаврі).

4. Зображення адептами марксизму-ленінізму Т. Шевчен-
ка як безбожника, атеїста, що в концентрованій формі можемо 
прочитати в «Шевченківському словнику» у статті І. Назарен-
ка: «Він показував безглуздість релігійних легенд, зривав по-
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кривало святості з біблійних героїв, доводив ворожість релігії 
народові <…> Шевченко показував, що релігія і церква є роз-
садниками мракобісся, гальмом у розвитку науки і культури» 
[13, с. 48].

Цей перелік різночитань творчості Т. Шевченка можна роз-
ширити: на право трактувати релігійність генія по-своєму пре-
тендують як християнські конфесії – православні, греко-като-
лики, протестанти, так і позахристиянські релігійні організації, 
наприклад РУНвіра.

Яким же насправді було християнство Т. Шевченка? Ана-
лізуючи його віхи життя й твори, можна з упевненістю ствер-
джувати, що він найближче схилявся до обрядовості східного 
християнства, а саме – православ’я. Православним Тарас був 
охрещений у дитинстві, відвідував православні храми, а його 
численні звернення до Трійці (Отця, Сина і Святого Духа), Бо-
городиці Марії та деяких святих, а також шанобливе ставлення 
до ікон – усе це віддзеркалює саме православний світогляд.

Відомий дослідник з діаспори Л. Білецький наголошує, що у 
своєму духовно-релігійному розвитку і зростанні Т. Шевченко 
пережив кілька періодів, і їх було щонайменше шість: 1) дитячі 
роки; 2) юнацька доба; 3) петербурзький період; 4) роки пере-
бування в Україні; 5) доба арешту і заслання; 6) період від по-
вернення із заслання до кінця життя [2, с. 5].

Відомо, що Святе Письмо Шевченко знав з раннього дитин-
ства: у рідній хаті чув його з голосу батька чи діда; кобзарі й 
лірники співали про Ісуса та про Лазаря; навчаючись у сіль-
ській школі в дяка, мало не напам’ять вивчив увесь Псалтир; 
зворушливо описав своє спілкування з Богом у вірші «Мені 
тринадцятий минало...» [21, с. 184].

Як і скрізь тоді, дяк учив читати малого Тараса за 
церковнослов’янськими книжками. Пізніше в автобіографіч-
ному листі Шевченко писав, що упродовж двох років опанував 
«Граматку» (абетку), «Часослов» (збірка релігійних пісень і 
молитов), «Псалтир» (книжка релігійних пісень-псалмів, час-
тина Біблії) [9, с. 36]. «Дяк <...> посилав його [Тараса. – О. Л.] 
вмісто себе читати Псалтир по усопших душах кріпацьких, за 
що й платив йому десятую копійку, “яко поощреніє”» [18, с. 19].

Таким чином, як бачимо, ще з малих літ Т. Шевченко вихо-
вувався на церковній літературі. Батько його читав «Мінею» і 

www.etnolog.org.ua 
www.mau-nau.org.ua



132

Святе Письмо, яке було першою книгою, з якої хлопець вчився 
читати, і яке дало йому теми й наснагу до малюнків («Три царіє 
со дари») [1, с. 545].

Духовні та релігійні переконання Шевченка в дитинстві 
розвивалися насамперед під впливом народного двовір’я: хрис-
тиянського та язичницького [2, с. 5]. Саме народна міфологія 
та обрядові культи й поезія, зауважує Л. Білецький, викликали 
в душі Тараса почуття глибокої віри взагалі. Христова легенда, 
христова народна і церковна лірика, релігійні вірші Г. Сково-
роди – усе це викликало в майбутнього поета глибокі пережи-
вання.

Ф. Лебединцев у своїх спогадах про Т. Шевченка в 1887 році 
зазначав, що той ще малим хлоп’ям «у вільні години малював 
вуглиною на коморі і стайні півнів, людей, церкву і навіть київ-
ську дзвіницю» [22, с. 23].

Навчаючись із 1838 року в Академії мистецтв, Т. Шевчен-
ко мав змогу глибоко проникнути у світ біблійних образів, 
створених великими європейськими художниками, зрозу-
міти трактування біблійних сюжетів видатними майстрами 
пензля, збагнути неабиякий вплив Біблії на розвиток живо-
пису. У його власній поетичній творчості цього періоду єван-
гельські ідеї та образи присутні лише окремими ознаками, не 
враховуючи загальновживаних у народному мовленні постій-
них звертань до Бога: «Боже Ти мій, Боже!»; «О Боже мій ми-
лий! Пошли ж Ти їй долю...»; «О Боже мій милий! Така Твоя 
воля...» («Причинна»); «Нехай тебе Бог прощає...»; «Прийми, 
Боже, мою душу...» («Катерина»); «Спитай Бога, чи діжду 
я...» («Тополя»); «Голосна та правдива, як Господа слово...» 
(«До Основ’яненка»); «Гнівиш Бога, моє серце...» та ін. Усе 
це традиційні звороти народної мови, які поет знав і пам’ятав 
ще з дитинства. Вони свідчили про щоденну звичку молитися 
і самого поета, і героїв його віршів, балад та поем. Входжен-
ня Біблії в художню сферу Шевченка засвідчують малюнки 
«Жертвоприношення Авраама» та «Ієзекіїль на полі, всіяно-
му кістками». На папір лягає поема «Гайдамаки», кульмінація 
історичної драми – убивство Гонтою своїх малолітніх синів-
католиків: православний повстанець здійснює язичницьке 
жертвоприношення в ім’я священної мети – визволення землі 
від іновірців-загарбників.
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Цікавий фрагмент ми можемо взяти з листа Т. Шевченка до 
свого брата Микити від 15 листопада 1839 року: «Учуся малю-
вати <...> заробляю <...> нікому не кланяюсь і нікого не боюсь 
окрім Бога, – велике щастя бути вільним» [11, с. 5].

Шанування поетом святих православної церкви вказує на 
те, що при всьому своєму критицизмові щодо тодішніх носіїв 
православ’я в його російському варіанті, Т. Шевченко нефор-
мально ставився до канонічних постулатів і священного пере-
дання. Суто православний погляд у Шевченка і на Богородицю: 
він не має нічого спільного з протестантським запереченням 
особливої ролі Діви у християнстві, але й не містить у собі ла-
тинської католицької екзальтації. Богородична тема Шевченка 
має кілька духовно-тематичних ліній, які переплітаються з під-
креслено гуманним ставленням до жінки. Однак центральна 
вісь ставлення Т. Шевченка до Діви Марії точно збігається з 
тією роллю, яка відведена їй у святих Євангеліях: вона пречис-
та, свята, непорочна, безмежно добра, бо обрана самим Богом 
для великого й недосяжного розумові людини експерименту – 
перевести духовну іпостась Бога в матеріальне тіло живої лю-
дини, для того, щоб це тіло умерло й одночасно зняло проклят-
тя гріха з усіх інших людей. Велич Богородиці в поемі «Марія» 
проектується винятково через велич Ісуса Христа.

Православний світогляд Т. Шевченка не означав, що він 
відділив себе муром від католицького світу (уніатів і римо-
католиків), від протестантів. Його товаришування з поль-
ськими інтелігентами в Санкт-Петербурзі, а також на заслан-
ні (а вони були апріорі римо-католиками) указує на те, що 
жодних конфесійних забобонів і упереджень у Т. Шевченка 
не було. Дехто посилається на зміст поеми «Гайдамаки» як на 
зразок антиуніатських настроїв Шевченка. Проте це є одно-
бічний погляд. Уже сам український патріотизм Шевченка не 
дозволив би йому стати в супротив з мільйонами українців-
галичан, які уже в його час були найсвідомішою в національ-
ному сенсі частиною українського віруючого народу.

Щодо протестантів, то відверта критична позиція Шевчен-
ка до формального християнства, до ортодоксального фунда-
менталізму і його носіїв в особі російського священицтва його 
доби безпосередньо перегукується з традиційним критициз-
мом протестантів. Ніде Шевченко не виступає проти жодної 
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протестантської конфесії – лютеран, кальвіністів, англікан, ре-
форматів, методистів чи баптистів. Навпаки, поеми «Неофіти» 
й особливо «Єретик» прямо вказують на віротерпимість право-
славного Шевченка, навіть його симпатію до протестантського 
руху. Як у своїх позитивних висловлюваннях на християнські 
теми, так і в критичних щодо клерикалів, які забули про Запо-
віді Божі, Т. Шевченко виразно тяжіє до євангельського хрис-
тиянства.

Неабиякого значення набуває в наш час питання міжцерков-
них взаємин, які ніколи не були простими, не відзначалися гар-
монією та «одністю», до якої закликав Ісус Христос. Подібна 
дисгармонія, певна річ, була і в час Шевченка. Тоді, як і тепер, 
Російська православна церква, уважаючи себе «найсвятішою», 
не соромилася в паплюженні інших церков і віровизнань, зокре-
ма і православних, якщо вони не були покірними служителями 
«святєйшаго Синода» і російських ієрархів. Чудово розумів 
деструктивну роль російського православ’я у християнському 
світі й Шевченко. Він бачив дріб’язковість у дотриманні обря-
дів, буквоїдство попів, бутафорну театральність у відправленні 
Божих служб і гостро реагував на цю театральність без присут-
ності Святого Духу, мав свою візію майбутнього, коли з тих риз 
дратимуть онучі, а кропилами замітатимуть нову хату. Саме ця 
критика Т. Шевченком формалізму в російському православ’ї 
послужила підставою російським «батюшкам» звинувачува-
ти Тараса в «богохульстві», а комуністам, навпаки, – доказом 
«атеїзму» Шевченка [14, с. 60–63].

Рідко хто залишає по собі сповідні трактати про особисті ре-
лігійні погляди. Однак ми можемо віднайти певну інформацію 
в спогадах про поета, листах і «Щоденнику».

Радянські дослідники не змогли розшукати жодного пря-
мого свідчення Шевченкового безвір’я. Навпаки: «“Веруй глу-
бокорозумно...”, – писал он мне, я был свидетелем, когда он, 
слушая кощунство хозяина, у которого он жил, сказал: “Из-
деваться над теми нравственно-религиозными убеждениями, 
которые освящены веками и народами, неразумно и преступ-
но”» (зі спогадів А. Козачковського).

У листах Т. Шевченко рідко говорить про свою віру – 
лише два уривки (цікаво, що обидва в листах до В. Рєпніної): 
«О добрый ангел! Молюсь и плачу пред тобою, ты утвердил во 

www.etnolog.org.ua 
www.mau-nau.org.ua



135

мне веру в существование святых на земле»; «Я теперь, как па-
даючий в бездну, готов за все ухватиться, – ужасна безнадеж-
ность! Так ужасна, что одна только христианская философия 
может бороться с нею. Единственная моя отрада в настоящее 
время – это Евангелие. Я читаю ее без изучения ежедневно, 
ежечасно».

У «Щоденнику» також є кілька моментів, що стосуються 
релігії, але показових: «Все это неисповедаемое горе, все роды 
унижения и поругания прошли как будто не касаясь меня... И я 
от глубины души благодарю моего всемогущего создателя, что 
он не допустил ужасному опыту коснуться железными костя-
ми моих убежений, моих младенческих светлых верований»; 
«Для человека-материалиста, которому Бог отказал в светлом, 
радостном чувстве понимания его благодати, – его нетленной 
красоты, для такого получеловека всякая теория прекрасно-
го – ничего боле, как пустая болтовня» [25].

Тут же знаходимо текст, який висвітлює ставлення Т. Шев-
ченка до церкви. Він дізнався, що в Україні було заборонено 
виконувати давній обряд на могилах самогубців. Ось яка була 
його реакція: «Совершался обряд <...> истинно христианский, 
которые наши высшие просвещенные пастыри, как обряд 
языческий, повелели уничтожить. Где же любовь, завещан-
ная нам на хресте нашим спасителем-человеколюбцем? И что 
языческое нашли вы, лжеучители, в этом христианнейшем и 
всепрощающем жертвоприношении» [25].

9 квітня 1846 року Т. Шевченко вступив до Кирило-Мефо-
діївського братства. Один із засновників цієї організації так 
писав у своїй «Історії»: «Апостолы свободы, мы считали себя 
добровольными рабами своей идеи спасения. Наше смирение 
великому призыву идти на жатву Христову было понятно – 
<...> мы подверглись таинству христианской любви». Мабуть, 
людина, яка свідомо вступає до такої організації, тим самим за-
являє про себе як про християнина [2, с. 14–15].

Пізніше П. Куліш згадував, що на «Шевченка взирало браття, 
як на якийсь небесний світильник, і це був погляд праведний. 
Т. Шевченко був не Кобзар, а національний пророк» [10, с. 13].

Отже, як бачимо, найперше Т. Шевченко був віруючим 
християнином. До того ж він наголошував, що в плані віри 
належить до світу, який його виховав, – до українського села 
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ХІХ ст. Звідси і його ставлення до церкви («лжеучители»), і 
відокремлення віри від церковного поклоніння, і сприйняття 
християнства як філософії надії, яка допомагає вижити в тра-
гічних ситуаціях. Далі жоден з документів не виявляє проб-
лематичності поняття «Бог». Таким чином, на особистісному 
рівні проблеми Бога для Шевченка не існує. І, зрештою, може-
мо зауважити для подальшого аналізу: проблема Бога, яку ми 
бачимо в поезії Т. Шевченка, є проблемою Бога в християнстві, 
і конфліктність розгортається в межах християнських вірувань 
[2, с. 8–10].

Особливе місце в житті і творчості Т. Шевченка посідала 
Києво-Печерська лавра. Зокрема, iдеться про неї і в поемах 
«Наймичка» (1845) та «Варнак» (1848).

Щоб збагнути значення лаврської святині в житті укра-
їнського народу, Шевченкові потрібно було знати не лише її 
історію та духовні храми, а й самому бути богомольцем, від-
відувати тут служби Божі, «поклонятися святим угодникам 
печерським», «причащатися святих таїн Христових», «ходити 
на акафіст Варварі Великомучениці» тощо. До такого всебіч-
ного пізнання її він ішов тривалий час, починаючи з дитинства, 
спершу прислухаючись до розповідей керелівських прочан, які 
ходили на прощу до Лаври, а пізніше – відвідуючи її під час по-
їздок до Києва за велінням о. Григорія Кашиця, у якого найми-
тував. Ці зустрічі збуджували творчу уяву підлітка. Не випад-
ково ще в дитинстві він малював вуглиною на коморі та стайні 
не лише півнів і людей, а й «церкву і навіть київську дзвіницю».

Високопрофесійний підхід художника до змалювання 
Києво- Печерської лаври виявився вже в Академії мистецтв, 
а після її закінчення – під час роботи в Археографічній київ-
ській комісії, коли, за спогадами О. Афанасьєва-Чужбинсько-
го, Т. Шевченко «зумів змалювати всі визначні види Києва, 
внутрішній вигляд храмів і цікаві околиці».

На жаль, збереглися не всі його малюнки, присвячені Києву. 
Дійшло до сьогодні лише кілька закінчених творів [23, с. 3].

Полтавський краєзнавець П. Ротач у своєму дослідженні 
наголошує на тому, що під час відвідування Полтави та області 
Т. Шевченко звертав особливу увагу на церкви (храми, собори, 
монастирі) [17, с. 72–73]. Саме вони, напевно, мали неабияке 
значення для Великого Кобзаря. Та люта кара впала на Т. Шев-
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ченка за його «стихи на малороссійскомъ языке самого возму-
тительного содержанія» [6, с. 383].

З арештом Шевченка для нього настали часи примусового 
читання Святого Письма [12, с. 87]. У листі до В. Рєпніної поет 
пише: «Жахлива безнадійність! Така жахлива, що тільки одна 
філософія християнська спроможна боротися з нею». Тарас 
Григорович просить переслати йому книжку Фоми Кемпій-
ського «О подражании Христу» і додає: «Єдина моя втіха те-
пер Святе Євангеліє. Я читаю його щодня, щогодини». І далі: 
«Молюся Богові і не трачу надії, що коли-небудь буде бодай 
край мого нещастя. Тоді поїду у Седнев і там змалюю в церкві 
образ “Смерть Спасителя”» [2, с. 20–21, 23].

Через донос у Т. Шевченка забирають Біблію, але поет не зда-
ється, він ліпить із глини фігурки на біблійну тематику. Отже, 
бачимо, що всі думки і помисли Кобзаря зайняті цією темою.

І після визволення з неволі Шевченко не випускає з рук 
Святе Письмо. Доказом цього слугує його власний «Журнал». 
Він шукає тем для гравюр і його улюбленою темою стає єван-
гельська притча про блудного сина.

Є у Т. Шевченка твори, що обмежуються згадкою про Святе 
Письмо. Є й такі, що виступають лише як епіграфи, або свід-
чать про формальний зв’язок поем з темами зі Святого Письма 
та достовірно його наслідують за змістом та ідеєю [20, с. 90].

Як слушно зауважує Д. Чижевський, підхід Т. Шевченка до 
релігійної проблематики є цілком антропоцентричним. Він ці-
кавиться релігійними проблемами, читає Біблію («Єдина моя 
відрада», «Новий Завіт читаю з побожним трепетом»), залюб-
ки цитує її, бере з неї епіграфи, перекладає уривки, цікавиться 
Фомою Кемпійським і водночас «богохульствує» – не тільки 
на думку поліції, а й Максимовича, котрий ніби-то залишив 
Т. Шевченка за його «блюзнірство і віровідступництво» [24, 
с. 130–131]. Проте, як наголошує далі Д. Чижевський, перечи-
тавши уважно «богохульні», «блюзнірські» місця творів і що-
денника Т. Шевченка, можна побачити, що їхній зміст радше є 
виступом проти чогось: на думку Шевченка, проти релігійного 
змісту зовнішнього та випадкового, що затемнює, псує, закри-
ває якийсь вічний, святий, дійсний зміст релігії. Поет відкидає 
в релігії, зокрема в християнстві, усе те, що робить з неї якусь 
абстрактну силу [15, с. 305].
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Досить цікавий документ подано під номером 325 у збірці 
архівних джерел «Кирило-Мефодіївське товариство» (т. 2). 
Це відношення київського генерал-губернатора І. Васильє-
ва начальнику ІІІ відділення В. Долгорукову про затримання 
Т. Шевченка та небажаність його перебування в Україні, да-
товане 15 серпня 1859 року. Наведемо його текст у найголов-
ніших моментах: «Получено было мною сведение, что <…> 
Шевченко угощал водкою <…> экономических служителей и 
вел неуместный разговор, в котором отвергал будто существо-
вание бога и святость пресвятой девы. Как подобный разговор 
мог возбудить толки, то я приказал доставить Шевченка в Киев 
и поручил <…> допросить Шевченка» [8, с. 373].

А далі – висновок генерал-губернатора щодо цього інциден-
ту: «Шевченко предан, безусловно, вере предков своих <…> 
я прихожу к заключению, что взведенное на него обвинение 
могло возникнуть по недоразумению лиц, пред которыми он 
вел разговор, или, быть может, вызвано и неудовольствием 
возбужденным им к себе насмешкою над Козловским и резки-
ми ответами на разговоры его о богословии» [8, с. 374].

Думку Шевченка щодо цього випадку наведено в докумен-
ті № 327 цього самого збірника під заголовком «Пояснення 
Т. Шевченка, дане за наказом київського генерал-губернатора 
чиновникові особливих доручень М. О. Андрієвському про по-
їздку на Україну» (6 серпня 1859 р.). Ось як пояснив цей факт 
сам Тарас Григорович: «Во время завтрака господин Козловский 
завел со мною какой-то богословский разговор на польском 
языке; чтобы прекратить этот разговор, я ему сказал по-русски, 
что теология без живого бога не в состоянии создать даже этого 
липового листка, <…> Козловский замолчал, минут несколько 
спустя он обратился ко мне с вопросом на русском языке: как я 
думаю о матери Иисуса Христа. Подобный вопрос меня смутил 
и, не зная как отвечать ему на него, я в свою очередь его спросил, 
что он сам думает о пречистой деве. Он так долго искал ответа, 
что я, не дождавшись его, в нетерпении сказал: “Перед матерью, 
родившей нам спасителя, который пострадал и умер за нас на 
кресте, мы все должны, как истинные христиане, благоветь, ина-
че, если бы она не родила его, она бы была обыкновенныя жен-
щина” [8, с. 375]. Ось так ще за життя Т. Шевченко довів, що він 
глибоко віруюча людина православного віросповідання.
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Одного разу, відвідуючи церкви в Нижньому Новгороді, 
Т. Шевченко записав до свого «Щоденника»: «Увійшов я до 
притвору і з перестраху спинився. Мене перестрашило якесь 
препогане чудо-диво, намальоване на триаршинній округлій 
дошці. Спочатку я думав, що це індійський Ману чи Вишну 
заблукав до християнського капища – поласувати ладану та 
оливки. Хотів увійти до самої церкви, коли двері відчинились 
і вийшла пишно, шиковно вбрана пані, вже не дуже свіжа, і, 
звернувшись до намальованого чуда-дива, тричі побожно й ко-
кетно перехрестилась і вийшла. Лицемірка! Ідолопоклонниця! 
І напевно [гострий вираз опущено з друку]. І чи одна? Мільйо-
ни подібних до неї, безмислих, зіпсутих ідолопоклонниць. Де 
ж християнки? Де ж християни? Де безплотна ідея добра й чи-
стоти? Скоріше в шинку, ніж у цих зогиджених, скотських ка-
пищах». А потім у Москві, надибавши оригінал образу, що так 
його злякав у Нижньому Новгороді, він зазначив: «Нерукот-
ворний менструальний образ, якого копія мене колись переля-
кала в церкві Георгія, – оригінал цієї індійської огиди [безоб-
разія] міститься в соборі й ціниться, як старинність. Можливо, 
що це оригінальний індійський монстр» [4, с. 105–106].

Також є досить цікавий запис Т. Шевченка у «Щоденнику» 
під днем Петра й Павла: «Сьогодні святкується пам’ять двох 
найбільших вісників любові й згоди. Великий празник у хрис-
тиянськім світі! А у нас колосальне піянство з нагоди храму. 
Ой, святі, великі, верховні апостоли! Коли б ви знали, як ми 
закаляли, як скалічили проголошену вами просту, прекрасну, 
світлу істину! Ви напророчили лжеучителів, і ваше пророцтво 
справдилось. У святе ім’я ваше так звані учителі вселенські по-
бились, наче п’яні мужики на Нікейськім вселенськім соборі. 
В ім’я ваше римські папи обертали кулею земною і в ім’я ваше 
засновували інквізицію та жахливе аутодафе. В ваше ж ім’я ми 
поклоняємося огидним суздальським ідолам і справляємо на 
вашу честь препогану вакханалію» [4, с. 107].

Досить симптоматично, як для російської культури, вивчав  
Т. Шевченка В. Бєлінський: «Наводив я справки про Шевчен-
ка, – писав він до Анненкова, – і переконався остаточно, що 
поза релігією віра нікуди не годиться. Ви пам’ятаєте, як віру-
ючий друг мій говорив мені, що він вірить, що Шевченко – чо-
ловік достойний і прекрасний. Віра робить чудеса, творить лю-
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дей з ослів і дубин, і очевидно вона може і з Шевченка зробити 
навіть мученика свободи. Але здоровий розум повинен бачи-
ти в Шевченкові осла, дурака і падлюку, а кроми того, гіркого 
п’яницю, любителя горілки по патріотизму хахлацькому – я 
чую особисту ненависть до такого рода лібералів. Це – вороги 
всякого рода успіху». Непорозуміння та гостре зіткнення двох 
індивідуальностей страшно прикре, навіть трагічне. Воно від-
криває нам, на думку М. Євшана, неуцтво чужинця в наших 
справах, а радше – фанатизм і всі його консеквенції у «неис-
товаго» Віссаріона, той самий фанатизм, який його роз’єднав з 
М. Гоголем [5, с. 89].

У вищецитованому листі В. Бєлінського є ще така подроби-
ця, у котрій повідомляється про кару Т. Шевченка: «Шевченка 
послали на Кавказ солдатом. Мені не жаль його: будь я його 
суддею, я зробив би не менше». Отже, навіть найелементарні-
шого виразу співчуття як до людини поет не зазнав з боку тих, 
які торували шлях для свободи людини.

Російська православна церква негативно поставилася до 
Т. Шевченка, про що свідчить низка фактів і документальних 
джерел [14, с. 61–63].

Є. Сверстюк з обуренням зазначав про те, що доходило до 
абсурду, коли безбожники робили з великої пророчої при-
страсті тривіальний атеїзм, а партійні агітатори підкріплювали 
Т. Шевченком свої ідеї класової ненависті [19, с. 56].

Таким чином, можемо стверджувати, що Т. Шевченко був 
християнином. Йому притаманна велика внутрішня, особис-
тісна, а не церковно-зовнішня віра. Світогляд і художнє мис-
лення поета формувалися в царині християнської культури, 
а особливості переломлення християнства в Т. Шевченкові є 
багато в чому загальними для української культури. Це осо-
бисте переживання віри; наголошення на ідеї надії в християн-
стві; перенесення «біблійного світу» в український контекст і 
«олюднення» біблейських (християнських) символів.

Так, відомий український дослідник Г. Грабович доходить 
таких висновків щодо релігійності Т. Шевченка: «Шевченка 
можна назвати релігійним поетом – не просто тому, що ве-
лика частина його творів тематично пов’язана з Біблією, і не 
тому, що він часто звертається до Бога (насправді він часто 
сперечається і не погоджується з ним), а завдяки глибинним 

www.etnolog.org.ua 
www.mau-nau.org.ua



141

структурам поетового мислення. З одного боку, Т. Шевчен-
ко має ознаки пророка, який часто говорить до свого народу 
від імені й голосом Бога. Він є посередником між народом і 
божеством, що виконує свою місію, розкриваючи народові 
слово, по суті, ту правду, яка тотожна самому міфові. З дру-
гого боку, він, очевидно, зливається з Христом, архетипом 
Спасителя, Божим агнцем, який спокутує всі гріхи людства»  
[3, с. 167–168].

Справжнє звільнення, настання ідеального стану мислиться 
Т. Шевченком як свята справа, що реалізується людьми в про-
цесі преображення, здійснюваного з волі Божої.

Однак, як зауважує В. Петрушенко, інколи здається, що 
Т. Шевченко чи то атеїст, чи то єретик, але в його творах чітко 
наявне розрізняння того Бога, що його малюють у церквах та 
ім’ям якого чиниться насильство, і справжнього Бога як гаран-
та здійснення вищої справедливості [16, с. 238].

Тарас Шевченко – великий син України, гордість і слава 
наша. Творчість поета – згусток добра і правди. Він був сіячем 
і вирощувачем духовних якостей народу. Він вірив, що є сила, 
котрій треба поклонятися, бо вона, духовність, урятує людство 
від морального й духовного спустошення, виродження, збід-
ніння. Цією силою є Бог. Єдиний на світі.

Отже, можна з упевненістю стверджувати, що саме релігійні 
мотиви в житті й творчості Т. Шевченка окреслюють поступ 
українського народу. Земне життя Христа – це початок ново-
го періоду життя людства, початок панування правди, свободи, 
соціального визволення [7, с. 3].

Саме такий у деяких рисах світогляд Т. Шевченка, поета-
мислителя, який своїм життям дав приклад українського па-
тріота, непохитного борця за волю, натхненного апостола прав-
ди, миру й братання.
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Валентина Ленська 
(Кривий Ріг)

«ПРИМУСОВІ» МАНДРИ КОБЗАРЯ ЯК ДЗЕРКАЛО 
СТАНОВИЩА УКРАЇНЦІВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ

Життєвий шлях Т. Шевченка проліг «через терни до зі-
рок». Плоди його багатогранної та неповторної творчості 
стали нашим національним скарбом, духовним «золотим за-
пасом» країни, який, на відміну від матеріального, не тільки 
не зменшується, а, навпаки, – примножується. У його твор-
чості геніально уособлюється поетичний і мистецький усесвіт 
України, а земний життєвий шлях відзеркалив усі перипетії 
історичних випробувань, які випали на долю українського на-
роду. «Історія мого життя, – писав Т. Шевченко до редакції 
“Народного чтения”, – складає частину історії моєї Батьків-
щини...» [6, т. 5, с. 452].

Життя і творчість поета пройшли в площині трьох політич-
них епох Російської імперії, пов’язаних з іменами царів: Олек-
сандра I, Миколи I й Олександра II. Кожен із цих імперських 
сатрапів зробив свій вагомий внесок у деукраїнізацію суспіль-
ного життя Малоросії як південно-західної провінції Росій-
ської імперії, у знищення історичної пам’яті та національної 
свідомості українців.

Російські імператори німецького походження насильниць-
ким шляхом ідеологічно угноювали «шматочок ласий» (В. Со-
сюра) – українську ниву, яка дісталася їм у спадщину від Пет-
ра I і Катерини II. Вони зробили майже всю брудну роботу 
щодо примусового приєднання українських земель до складу 
Російської держави. За їхнього правління відбулися демонтаж 
автономних структур Гетьманату, уніфікація всіх державних 
та соціальних інституцій. За наказом Катерини II,  «тартюфа в 
юбці та короні» (О. Пушкін), знищено Запорізьку Січ – остан-
ній бастіон української вольниці. Від того часу набрав шалених 
обертів процес інкорпорації «малоросів» до імперського су-
спільства під російським скіпетром, а українська булава пере-
творилася із символу влади на бутафорію.

Слідом за адміністративними реформами почалися пере-
творення і в соціально-економічній сфері. У травні 1783 року 
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вийшов указ, який ліквідував навіть жалюгідні залишки осо-
бистої волі, бо остаточно прикріпив селян до місць їхнього 
проживання. Історичний процес покріпачення українського 
селянства є однією з головних тем поезії Т. Шевченка.

І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини... [6, т. 2, с. 117–118].

Серед авторів шевченкіани існує думка, що цей указ безпо-
середньо зачепив Шевченкову родину, яка до того була віль-
ною, а потім перетворилася на кріпаків. Для таких припущень 
існують вагомі причини і насамперед подвійні прізвища діда по 
батькові – Івана Андрійовича – і батька – Григорія Іванови-
ча Шевченка – Грушівських. Патронімічне коріння прізвища 
Грушівських сягає щонайменше XIV ст. і при всій безлічі варі-
антів його походження має одну незаперечну істину – воно на-
давалося вільній людині. Наступні історичні колізії, очевидно, 
перетворили вільних людей на кріпаків. Однак дух волі гене-
тично вкарбувався у свідомість предків Т. Шевченка і так само 
передався йому.

Неабияке значення для формування світогляду малого 
Тараса мали розповіді діда про Коліївщину, які стали усним 
джерелом поеми «Гайдамаки». Пізніше Т. Шевченко буде не-
одноразово повертатися думками до Івана Андрійовича Гру-
шівського (Швеця) і залишить нащадкам його живописний та 
словесний портрет. В епілозі «Гайдамаків» поет вивів його в 
образі цікавого оповідача та комунікабельної людини:

Столітні очі, як зорі, сіяли,
А слово за словом сміялось, лилось...
................................................................
Спасибі, дідусю, що ти заховав 
В голові столітній ту славу козачу:
Я її онукам тепер розказав [6, т. 1, с. 152].
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Поразка гетьмана Івана Мазепи під Полтавою призвела не 
тільки до біди для України, але й для Речі Посполитої. Фак-
тично вона стала відправною точкою поневолення Польщі ім-
перською Росією, а відтак і Правобережна Україна невдовзі 
опинилася під її юрисдикцією. То ж, на думку багатьох дослід-
ників, Гайдамаччина була спровокована російською владою 
для прискорення цього процесу, а потім нею ж і придушена. 
Утім, в історичній пам’яті українського селянства, яке не ба-
жало розбиратися в політичних хитромудрощах ворогуючих 
сторін-інтервентів, ті жахливі та криваві події Коліївщини за-
лишилися зразком соціальної боротьби проти будь-яких гно-
бителів. Після всіх соціальних та політичних потрясінь Річ 
Посполита була настільки ослаблена, що її можна було взяти 
«голими руками», чим не проминула скористатися російська 
влада. Відтак 80 % українського етносу ввійшло в нове XIX ст. 
як піддані Російської імперії, і, на думку Н. Яковенко, «за ро-
сійським “звільненням” (від ляхів) стояв набагато жорсткіший 
примус людини, ніж у парламентарній Речі Посполитій» [7, 
с. 472].

В останнє десятиріччя XVIII ст. кількість кріпаків у Київ-
ській губернії становила 90 % від загальної чисельності селян-
ства, становище яких було вкрай важке. Панщина коливалася 
від трьох до шести днів на тиждень. Через це селянські приват-
ні господарства занепадали.

Незважаючи на романтичне захоплення недалекими в часі 
історичними подіями, Т. Шевченко ніколи не мав ілюзій щодо 
наслідків, до яких вони призвели. У сатиричній поемі «Сон» 
він прямо вказав на жалюгідне становище України як через за-
гарбницьку політику польських магнатів, так і російських ца-
рів Петра I й Катерини II.

Це той  п е р в и й, що розпинав 
Нашу Україну, 
А  в т о р а я – доконала
Вдову сиротину.
Кати! кати! людоїди!
Наїлись обоє,
Накралися, а що взяли
На той світ з собою?
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Тяжко, тяжко мені стало,
Так, мов я читаю
Історію України... [6, т. 1, с. 248].

Якщо цей глобальний історичний висновок спроектува-
ти на життя окремо взятої родини Шевченків-Грушівських, 
то ми побачимо, що земля-годувальниця, на якій вони жили, 
і яка тішила їх душу красою та плодючістю, стала предметом 
безсоромної наживи та купівлі-продажу разом з усіма й меш-
канцями. За О. Кониським, села, де народився і провів дитин-
ство Т. Шевченко, у XVIII ст. належали спочатку коронній 
княгині Яблонській, потім перейшли до фаворита Катерини ІІ 
– князя Г. Потьомкіна, а від нього – до Енгельгардтів. Згодом, 
у наступному столітті, їх купив польський пан Є. Фльорков-
ський, який у 60-х роках збанкрутів. Відтоді Кирилівку при-
дбав М. Терещенко, а Моринці – графиня Броницька. Увесь 
час родині Шевченків-Грушівських, так само як і їхнім одно-
сельцям, доводилося підлаштовуватися під нові порядки та 
примхи чергового власника. Згодом поет напише:

...Убогим,  нищим,
Из-за куска насущной пищи
Глупцу могучему годить,
И мыслить, чувствовать и жить! [6, т. 1, с. 215].

Ось у таких умовах соцільної нестабільності, злиденнос-
ті та денаціоналізації, на «своїй, не нашій землі» народився 
хлопчик, якого нарекли Тарасом. Буденна для села подія від-
булася під переможне брязкання російської зброї у Європі 
з приводу перемоги над Наполеоном. Селяни та прогресивно 
налаштовані аристократичні кола імперії покладали великі 
сподівання на лібералізацію суспільного життя в країні. Для 
цього були всі передумови: наочний європейський приклад, 
патріотична відданість селян у боротьбі з Наполеоном та й 
сам початок царювання Олександра I, який сучасники ха-
рактеризували як «дней Александровых прекрасное начало» 
(О. Пушкін). Однак запаморочення від успіху та слави нега-
тивно позначилося на його соціально перебудовчих планах. 
Замість виконання урочистих і гучних заяв про звільнення 
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селян із кріпацтва, про що він заявляв у Парижі, російські під-
дані отримали військові поселення, аракчеєвщину, свавілля, 
зведене до рангу закону. У відповідь на деспотичну політику 
царя в Росії починали створюватися перші таємні політичні 
гуртки, і накопичувався суспільний досвід антиурядової бо-
ротьби, до якої згодом долучився Т. Шевченко. «Властитель 
слабый и лукавый» (О. Пушкін) за рік до народження обда-
рованого хлопця підписав наказ про заборону навчання в се-
редніх та вищих навчальних закладах вихідців із селянства. У 
такий спосіб він перекреслив вільний вибір свого життєвого 
шляху не лише конкретній особі, хоча б і тричі обдарованій, 
але й усій українській нації, яка майже на 90 % була на той час 
селянською. «Все на світі не нам, – напише пізніше обурений 
поет. – Все богам, тим царям» [6, т. 2, с. 343]. Імператор сам 
став заручником кріпацької системи, яка сформувалася за ча-
сів панування дому Романових. Що вже казати про поміщи-
ків-самодурів, якщо навіть історик М. Карамзін уважав, що 
відновлення державності і вільного розвитку Польщі (а там і 
до України недалеко) стане початком падіння Росії, тому «ні 
п’яді ані другу, ані ворогу».

У таких жорстких умовах національної та соціальної 
меншовартості й неповноцінності жив і формувався як осо-
бистість малолітній Тарас. Уже стали хрестоматійними і за-
гальновідомими прикладами його нездійснені дитячі мрії та 
поневіряння. Поневолений, але не зламаний духом хлопець 
уже тоді виявив національний характер і вперто, усім своїм 
єством, намагався вибитися в люди: займався самоосвітою, 
розвивав природний дар малювання, наповнював скарбницю 
своєї душі життєвими спостереженнями, які пізніше стануть 
джерелом його поезій. Ще з дитинства він мав сковородин-
ський нахил до мандрів, які так чи інакше розширювали його 
світогляд. В одинадцятирічному віці він переписував тво-
ри Г. Сковороди в саморобну книжечку, читав «знаменитую 
пере лицованную “Энеиду” Котляревского» і, чесно кажучи, 
був зовсім не схожий на звичайного сільського хлопчика. 
Важко навіть уявити, які моральні страждання відчував са-
модостатній та неординарний підліток, коли поміщик П. Ен-
гельгардт нам’яв йому вуха за нічне малювання при свічках, 
а хазяйський кучер наступного дня, за наказом пана, продо-
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вжив екзекуцію, відшмагавши його різками на стайні. Кріпак 
змалечку повинен був усвідомити, що він лише річ, він не 
може вільно планувати свій час і життя – самостійно обирати 
життєві пріоритети.

Експліцитно і силувано поставлений в орбіту чужого життя 
й волі, Т. Шевченко із чотирнадцяти років почав «примусові» 
мандри по містах Російської імперії в обозі свого господаря. 
Спочатку  місцем його перебування стала столиця Литви – 
Вільно, куди П. Енгельгардт прибув «на ловлю щастя та чинів». 
Однак вони пробули тут недовго, бо 1830 року вибухнуло анти-
російське повстання поляків. Наляканий розгортанням рево-
люційних подій, хазяїн із слугами втік у столицю Російської 
імперії під надійний захист царя. Так юнак випадково опинив-
ся в Санкт-Петербурзі й вимушено поринув у столичне життя. 
Потрібно віддати належне природній кмітливості та практич-
ній хватці Т. Шевченка, адже він не розгубився, не піддався на 
легковажні розваги або не впав у відчай, а навпаки – з користю 
для власного інтелектуального і творчого розвитку провів сім 
років кріпацького життя в столиці. Він продовжив шліфувати 
свій художній талант і піднявся на якісно новий ступінь про-
фесіоналізму. Проте його творчій душі вже було тісно у світі 
лише мистецьких образів, і вона вийшла на поетичну стежку 
художнього пошуку. У північній столиці, далеко від любої його 
серцю Батьківщини, він по-справжньому зрозумів велику силу 
рідного слова. Воно згодом стане його комунікативним рупо-
ром на чужині, через який поет донесе свої філософські та па-
тріотичні думки в найглухіші куточки України, зробить його 
визнаним Пророком у своїй Вітчизні та за її межами.

...Орю
Свій переліг – убогу ниву! – 
Та сію слово. Добрі жнива
Колись-то будуть... [6, т. 2, с. 356].

Шевченків пан і в столиці поводився як провінціальний по-
міщик-самодур. За будь-яку провину слуг наказували різками 
на стайні або давали ляпаса на місці. І те, й інше не оминало 
Т. Шевченка. Однак він був з тих людей, хто «служить бы рад, 
прислуживаться тошно» (О. Грибоєдов), і П. Енгельгардт, 

www.etnolog.org.ua 
www.mau-nau.org.ua



150

урешті-решт, вирішив, що з Т. Шевченка буде більше користі, 
якщо він «законтрактует его на четыре года разных живописных 
дел цеховому мастеру, некоему Ширяеву. Ширяев был ретивее 
всякого дьячка – спартанца» [6, т. 5, с. 6] і жорстко регламен-
тував та гнобив учнів. Заради справедливості зауважимо, що 
В. Ширяєв був визнаним фахівцем у своїй галузі. Його артіль 
за контрактом з конторою імператорських театрів виконувала 
художні роботи з оздоблення та розпису петербурзького Вели-
кого театру і успішно із цим впоралася. Про власний внесок в 
артільну роботу та життя в наймах Т. Шевченко згодом напи-
ше в повісті «Художник».

Отже, у черговий раз пан повівся із своїм слугою, як з річ-
чю, вигідно здавши його в прокат. Відтепер життя Т. Шеченка 
проходило у двох паралельних світах. Фактично він лишався 
невільником, але формально мав більше вільного простору для 
життя і творчості. Цей пограничний стан  волі та неволі, який 
сам поет у майбутньому визначить як «собака на прив’язі», 
буде переслідувати його все життя. Після арешту у справі Ки-
рило-Мефодіївського товариства, він напише:

В неволі тяжко, хоча й волі,
Сказать по правді, не було... [6, т. 2, с. 16].

Колаж «Стрічка життя» наочно підтверджує гіркий висно-
вок поета.
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Звернімо увагу на ще один вимір моральних страждань 
Т. Шевченка. Одна справа бути кріпаком у селі, де всі одно-
сельці перебувають в аналогічному стані, і зовсім інша – у сто-
лиці, де вирує вільне і яскраве життя, а ти геть чужий на цьому 
святі. Думки про те, як вирватися з кріпацтва, постійно переслі-
дували юнака. Інколи молоді художники одержували відпуск-
ну через Товариство заохочування художників. У 1835 році 
Т. Шевченко зважився подати на розгляд Комітету Товариства 
свої малюнки. І хоча оцінка його робіт була схвальною, питан-
ня звільнення з кріпацтва відкладали на невизначений термін. 
Через деякий час щасливий випадок і наступні загальновідо-
мі події поклали край його майже чвертьвічному рабському 
становищу. Відтепер він увійшов у коло петербурзької твор-
чої інтелігенції як рівний серед рівних, з високим духовним 
і професійним потенціалом, з великим багажем накопичених 
різноманітних знань, які він постійно примножував. Усім цим 
митець виключно зобов’язаний власній наполегливості та при-
родженому таланту.

Фахова майстерність Т. Шевченка була неодноразово від-
значена срібними медалями Академії мистецтв та високими 
рейтинговими показниками, за що Комітет Товариства заохо-
чування художників виділив йому стипендію. У світських ко-
лах він став модним художником-портретистом. Його запроси-
ли проілюструвати книжки М. Полевого «Історія Суворова», 
«Російські полководці...», збірку «Сто руських літераторів» 
тощо. У всіх критичних оглядах художніх виставок завжди зга-
дувано прізвище Т. Шевченка з позитивним відгуком на його 
роботи. Особливо вражає те, що майже вся інтелектуальна 
еліта обох столиць, з різними суспільно-політичними погля-
дами та літературними смаками (і західники, і слов’янофіли), 
більш-менш добре ставилася до Т. Шевченка і досить швидко 
прийняла у своє коло. Достатньо поглянути на інсталяцію № 2, 
щоб у цьому переконатися.
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Автор дизайну А. Мироненко

Невдовзі покликання художника відійшло на другий план, 
а на перший вийшла поезія. Джерелом натхнення юнака була 
історія, пейзажі та соціальне становище його земляків на Бать-
ківщині, про що він написав у своєму щоденнику: «Передо 
мной мелькали мученические тени наших бедных гетьманов... 
Передо мной красовалась моя прекрасная, моя бедная Украи-
на, во всей непорочной меланхолической красоте своей. И я 
задумывался, я не мог отвести своих духовных очей от этой 
родной чарующей прелести. Призвание, и ничего больше»  
[6, т. 5, с. 40].
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Поетична справа в часи «фельдфебеля-царя», «Миколи 
Палкіна», була заняттям смертельно небезпечним. Один за 
одним, як скошене колосся, попадали К. Рилєєв, О. Пушкін, 
М. Лермонтов та інші. Микола I не зміг оговтатися від анти-
царського виступу в день своєї коронації. Примари повстань 
і революцій переслідували його все життя. «Хто обпікся на 
окропі, той і на холодну воду дмухає», – стверджує народна 
мудрість. Уся країна була перетворена на казарму, де життя 
підданих суворо регламентували. Поліцейські та їх попліч-
ники, як пси-шукачі, були нацьковані на пошук крамоли. За 
влучним висловом Астольфа де Кюстіна, французького ман-
дрівника та літератора, «під гнітом деспотизму <...> люди 
ніби створені з дерева» [3, c. 60].

Українці в миколаївській Росії перебували під подвійною 
підозрою. По-перше, це була селянська нація, яку здебільшого 
формували кріпаки, а кріпацтво, як писав царю голова III від-
ділення А. Бенкендорф, то «пороховий погріб під державою» 
[3, c. 8]. По-друге, українцям перепадало за компанію з поляка-
ми, які невпинно боролися проти царизму за повернення дер-
жавності. Придушення Росією польських виступів рикошетом 
вдаряло по українцях навіть тоді, коли вони не підтримували 
поляків і лишалися лояльними до російської влади.

Ось у такі скрутні часи, про які В. Даль казав: «Времена шат-
ки, береги шапки», Т. Шевченко підніс свій поетичний голос 
на захист національно, соціально та економічно пригнобленого 
українського народу. Усвідомлюючи свою роль як його речни-
ка, він напише:       

Возвеличу
Малих отих рабів німих!
Я на сторожі коло їх
Поставлю слово... [6, т. 2, с. 283].

З появою поезій Т. Шевченка соціально скривджений тру-
дящий люд отримав у його особі трубадура і захисника. Він 
став «борцем за потоптані людські права всього поневоленого 
мужицтва, всього обідраного і скривдженого довговіковою іс-
торією українського народу <...> захисником усіх кривджених, 
гноблених і переслідуваних» [4, c. 257].
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У віршах та малюнках Т. Шевченка подана захоплююча 
панорама «мальовничої України» із «садком вишневим коло 
хати», «чистим ставом край села», полем, що «як море широке, 
синіє», і в дисонанс із пейзажем постають соціальні болячки 
тогочасного суспільства.

Он глянь, – у тім раї, що ти покидаєш,
Латану свитину з каліки знімають,
З шкурою знімають, бо нічим обуть
Княжат недорослих; а он розпинають
Вдову за подушне... [6, т. 1, с. 241].

Думка про кріпосництво як найпотворнішу із соціальних 
вад переслідувала поета впродовж усього життя. «Ми в раї 
пек ло розвели...», – констатував він у вірші «Якби ви знали, 
паничі...» [6, т. 2, с. 223], а слова «Я бачив пекло... Там нево-
ля...» указують на те, через які жахливі випробування пройшов 
сам автор, який завжди ідентифікував себе з Україною та з її 
знедоленим народом. Обурений соціальною несправедливіс-
тю, мистець гучноголосо таврував гнобителів покріпаченого  
селянства.

Без ножа і автодафе
Людей закували
Та й мордують... Ой, ой пани,
Пани християни!.. [6, т. 2, с. 6].

Утім, головним соціальним злом Т. Шевченко вважав само-
державство і закликав до радикальних методів боротьби з ним:

О люди! люди небораки!
Нащо здалися вам царі?
Нащо здалися вам псарі?
Ви ж таки люди, не собаки! [6, т. 2, с. 364].

Щирість та громадянська позиція поета стали для видат-
ного російського критика М. Добролюбова підставою щодо 
характеристики українського Кобзаря: «Он – поэт совершен-
но народный <...> весь круг его дум и сочувствий находится 
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в совершенном соответствии со смыслом и строением народ-
ной жизни. Он вышел из народа, жил с народом и не только 
мыслью, но и обстоятельствами жизни был с ним крепко и 
кровно связан» [2, т. 3, с. 536].

Шевченківська поезія – це своєрідна енциклопедія укра-
їнського життя в ретроспективі, сучасності і навіть перспек-
тиві («І мертвим, і живим, і ненарожденним...» та ін.). Вона 
написана не словами, а нелюдськими фізичними та мораль-
ними стражданнями поета. У Т. Шевченка ніколи не було 
такого стану душі, коли «не пишеться, й усі слова, в безод-
ню» (А. Цимбал). Навіть коли йому заборонили писати, по-
езія все одно проходила крізь струни його душі, розливалася 
широким потоком і живила підневільну українську літерату-
ру. За кордоном ім’я Т. Шевченка стояло поряд з О. Пушкі-
ним, «нашим всім» для росіян. Ще за життя українського по-
ета, 1859 року, у Лейпцигу вийшла збірка поезій «Нові вірші 
Пушкіна і Шевченка». У передмові до цього видання зазначе-
но, що «стихи Шевченка – выражение всеобщих накипевших 
слез. Не он плачет о Украине – она сама плачет его голосом»  
[1, c. 296].

У своїх віршах Т. Шевченко, обурений самодержавством, 
таврував не тільки колишніх царів, які безсоромно колонізува-
ли Україну, а й свого сучасника – Миколу I, котрий усім підда-
ним «в тілі душу закував» [6, т. 1, с. 243]. Задовго до арешту, ще 
1844 року, поет написав сатиричну комедію «Сон», де не тільки 
подав критичну картину державного життя в Російській імпе-
рії та карикатурні портрети її самодержців, але й напророкував 
власне майбутнє:

За що, не знаю, а караюсь,
І тяжко караюсь!
І коли я спокутую,
Коли діжду краю,
Не бачу й не знаю!!
................................
України далекої
Може, вже немає,
Полетів би, подивився,
Так Бог не пускає... [6, т. 1, с. 243, 249].
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У Т. Шевченка ці вірші знайшли через три роки, під час 
ареш ту. Слідство довело, що досить багато людей з його ото-
чення читали та переписували подібні їм поезії в рукопису, і 
ніхто не доніс на поета. Аж ось з’являється якийсь провокатор 
на прізвище О. Петров, і розігрується класичний біблейський 
сюжет. Донощик отримує свою іудейську винагороду, а 33-річ-
ний Т. Шевченко, у віці Ісуса Христа, за комедію «Сон» та інші 
антиурядові вірші потрапив на свою Голгофу. Цар скористався 
своїм незаперечним правом вирішувати долю підданих і відпра-
вив його в солдати, які, на думку поета, були «самым бедным, 
самым жалким сословием в нашем православном отечестве. 
У него отнято все, чем только жизнь красна: семейство, родина, 
свобода, одним словом, – все» [6, т. 5, с. 15]. Так Т. Шевчен-
ко потрапив з «вогню в полум’я». І тут постає питання: чому 
цар, який уважав себе за літературознавця і навіть був особис-
тим цензором О. Пушкіна, за не менш їдку сатиру на суспільне 
життя імперії в комедії «Ревизор» не відправив її автора, мало-
роса М. Гоголя, за грати? Ба, більше того, Микола І виділив 
йому стипендію на перебування за кордоном, а за друкування 
і постановку п’єси автор отримав 2,5 тис. гонорару. Це стільки, 
у скільки було оцінено волю Т. Шевченка. Відповідь криється 
в різних соціальних станах, які були закладені вже при наро-
дженні. М. Гоголь народився вільним у родині дрібномаєтного 
дворянина, а Т. Шевченко – у родині селянина-кріпака. І розі-
рвати невільницьке коло життя підданому Російської імперії 
було майже неможливо.

«Примусові» мандри Т. Шевченка в передостаннє десяти-
річчя його життя перемістилися з європейської частини ім-
перської Росії в азіатську і пролягли за маршрутом: Оренбург, 
Орськ, Араїм, Аральське море, Новопетрівське укріплення, 
а при поверненні – за маршрутом: Астрахань, Саратов, Сим-
бірськ, Нижній Новгород, Москва [5, т. 2, с. 116–117]. Фак-
тично до м. Оренбурга і назад Т. Шевченко проїхав тими са-
мими містами, які відвідав О. Пушкін восени 1833 року, коли 
д о б р о в і л ь н о [розбивка наша – В. Л.] мандрував місцями 
пугачовського повстання, щоб зібрати матеріал для написання 
«Історії пугачовського бунту». Ватажок найбільшої в Росій-
ській імперії селянської війни неодноразово привертав увагу 
не тільки російського, але й українського поета в контексті ви-
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вчення історичних подій катерининської епохи. Так, у «Мос-
калевій криниці» він с певним сарказмом про співвітчизників 
написав:

     і за гріхи
Карались Господом ляхи
І пугав Пугач над Уралом.
Піїти в одах вихваляли
Войну й царицю. Тільки ми
Сиділи нишком, слава Богу [6, т. 2, с. 65].

Утім, зауважмо, що російський поет-дворянин О. Пушкін 
проїхав пугачовським маршрутом з комфортом, слугою та за 
власним бажанням, а «хохлацький радикал» (В. Бєлінський), 
колишній малоросійський кріпак, а тепер відомий на всю Ро-
сійську імперію поет і художник Т. Шевченко, – примусово, 
арештантом, під конвоєм та ще й із забороною займатися улюб-
леними фаховими справами. 

На засланні для поета настали тяжкі часи. Позбавлений 
природних людських прав, Батьківщини і вільної творчості, 
він тихо згасав у чужій землі. У листі до В. Репніної він з Орен-
бурга написав: «Как грустно я стою между людьми! Ничтожны 
материальные нужды в сравнении с нуждами души – а я теперь 
брошен в жертву той и другой!.. руки и голова закованы! Едва 
ли кто-нибудь терпел подобное горе!» [6, т. 5, с. 264].

У далеких оренбурзьких степах Т. Шевченко марив  
Україною:

Заросли шляхи тернами
На тую країну, 
Мабуть, я її навіки,
Навіки покинув.
................................
...Минулися
Мої дні і ночі
Без радості, молодії!
Так собі минули 
На чужині [6, т. 2, с. 190].

Усе життя Т. Шевченко докладав неймовірних зусиль, щоб 
розірвати ланцюг примусової міграції та чужини і жити на зем-
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лі батьків. Не судилося. Пророчо передбачаючи свою долю, він 
у доволі молодому віці написав «Заповіт» з побажанням бути 
хоча б похованим у рідній землі, на кручах Дніпра.

Через усі терни, покараний, але не покаяний, Т. Шевченко 
проніс усепоглинаючу любов до рідного слова, а через нього 
– до української нації та землі. Його поетична спадщина – це 
один великий Заповіт нащадкам: «Мне кажется, будь родина 
моя самая бедная, ничтожная на земле – и тогда бы она мне 
казалась краше Швейцарии и всех Италий. Те, которые ви-
дели однажды нашу краину, говорят, что желали бы жить и 
умереть на ее прекраснейших полях. Что же нам сказать, ее 
детям? Должно любить и гордиться своею прекраснейшею ма-
терью. Я, как член ее великого семейства, служу ей ежели не 
на существенную пользу, то, по крайней мере, на славу имени 
Украины» [6, т. 5, с. 238].
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Іван Лисий 
(Київ)

ФІЛОСОФІЯ УКРАЇНИ:  
НАЦІОНАЛЬНА ЧИ «ВІТЧИЗНЯНА»?

У ситуації чітко окресленої нині плюральності культурного 
світу філософи не можуть оминати увагою феномен множин-
ності філософських культур, у тому числі їх національні вимі-
ри. На думку Ж. Дерриди, «нині всі філософи, які вважають 
себе фахівцями, відчувають це національне питання невідділь-
ним від власне філософської ситуації, від покликання, долі, 
мети філософування як такого, у його осерді чи в його серці» 
[6, с. 135]. 

Нинішнє повернення до актуалізованої ще наприкінці 
ХІХ ст. проблеми національної ідентичності філософії обумов-
лене, по-перше, зміною сайєнтистської орієнтації філософсько-
го дискурсу на культуроцентристську, що викликало перегляд 
змістових пріоритетів і посилення практичних інтенцій су-
часної філософії. Оскільки практики завжди hic et nunc, тобто 
немислимі поза певним хронотопом – конкретно-історичним, 
регіональним, національним тощо, – то зазначені інтенції спо-
нукають філософську думку занурюватися в особливе «тут 
і тепер» (звісно так, щоби не втратити притаманної їй уні-
версальності).

По-друге, онтологічний поворот у філософії реалізується, 
серед іншого, і звертанням філософської думки до проблем по-
всякдення. Сучасна філософія прагне осмислювати життєвий 
світ людини, досвід її існування, екзистенційні грані її буття, 
що мають і національно-культурні виміри, від яких вона аб-
страгуватися при такому налаштуванні не може.

По-третє, актуалізує нині цю проблематику й та фундамен-
тальна обставина, що через наростання у світовій культурі опо-
ру глобалізаційному зоднаковінню в гуманітаристиці природ-
но посилюється зацікавлення особливим, Іншим та Інакшим у 
всіх царинах людського буття, зокрема у сфері культури та її 
філософської складової, а також інтерес до їхніх топологічних 
вимірів. Філософію ідентифікують у регіональній (континен-
тальна, британо-американська) чи національній (французька, 
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німецька, українська тощо) площинах, за напрямками (аналі-
тична, неопрагматична і т. п.) чи за скептицистською або транс-
цеденталістською настановами у філософії постмодерну. «Па-
радоксальним чином тенденція до уніфікації, що є наслідком 
глобалізації, – стверджує французький інтелектуал Ф. Герен-
Пас, – супроводиться відродженням локальних чи регіональ-
них ідентичностей» [21, с. 59]. Дехто інтерпретує цю обставину 
як послаблення в умовах глобалізації лівої ідеї та посилення 
правих настроїв.

Досить симптоматичною щодо нинішнього стану розробки 
проблеми національної ідентифікації філософії є добірка ма-
теріалів із цієї теми в журналі Sententiae (№ 1 за 2014 р.). Усі 
автори статей не оминули контроверсійності обговорюваної 
проб леми. Водночас підійшли до неї дуже зважено. Виняток 
становить хіба що позиція О. Донських, який категорично 
стверджує, що «існує лише національна філософія, й іншої 
бути не може» [8, с. 40]. Протилежний погляд обґрунтовує 
М. Вольф, ставлячи під сумнів коректність «національного 
підходу до філософії» [3, с. 36], бо він, на її думку, здатен при-
вести до ідеологічних схиблень. О. Донських і С. Йосипенко 
схильні презентувати національні виміри філософії в історико- 
філософських дослідженнях через концепт національна філо-
софська традиція, тим самим реалізуючи культурологічний 
підхід до проб леми. При тім другий з названих авторів, трак-
туючи традицію як соціальну інституцію, пропонує поглиби-
ти цей підхід застосуванням соціологічних методів. На жаль, 
евристичність інституційного підходу С. Йосипенком тільки 
проголошена, а пропозиція щодо методів соціології філософії 
сформульована надто загально [див.: 10]. П. Коса розглядає 
проблему в метафілософському ключі, обережно припускаючи 
можливість «націоналізації» філософій, оскільки кожна з них, 
як сформульовано в рефераті статті, «виробляється в лоні за-
садово одиничних культур» [12, с. 213] 1.

У чому суть проблеми? Стисло її можна артикулювати че-
рез контроверсійне питання: чи притаманна філософії, універ-
сальній дефінітивно, національна визначеність? Історія філо-
софії віддавна знає дилему всезагального і сингулярного. Її 
виразно окреслив російський дослідник А. Ахутін: «Філософ 
живе у світі й думає розумом світу, у якому живе. Світ щоразу 
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є своїм йому світом – світом його мови, доби, культури – цього 
місця і часу. А філософія за задумом звернута до первинного й 
загального» [2, c. 34]. 

Другий бік дилеми посідає важливе місце в традиційних 
уявленнях про філософію. Адже та осмислювала й переважно 
осмислює себе через історико-філософську науку й метафі-
лософський дискурс в універсалістському ключі – як єдиний, 
неподільний усесвітній чи загальноєвропейський процес ося-
гання всезагального. З такого погляду національне філосо-
фування здається сектантським, суто випадковим, зовнішньо 
зумовленим утворенням на магістральній лінії філософського 
мислення або й не-філософуванням загалом. Імовірно, най-
радикальніше такий погляд артикулював свого часу Б. Яко-
венко: «Національна філософія є відхиленням від філософії, 
є відхиленням від історичного шляху філософського розвит-
ку та від наукових завдань філософської думки» [24, с. 656]. 
Сьогодні, керуючись відповідним налаштуванням, у західних 
університетах фахівців з філософії певної країни / епохи від-
носять не до істориків філософії, а числять за інтелектуальною 
історією (intellectual history). 

Прихильники цієї позиції концепт «національна філосо-
фія» вважають оксюмороном або припускають її можливість 
хіба що через регіональне розосередження зазначеного єдиного 
процесу через залучення до нього людей різних країн і культур; 
але в такому разі вона може бути тільки й виключно формою 
вияву всезагального. Саме так, наприклад, бачив національну 
філософію І. Мірчук [17, с. 180], проте навряд чи можна по-
годитися з його трактуванням британського емпіризму чи 
утилітаризму англійської етики як зовнішньої форми філосо-
фування. Рація скоріше на боці опонента І. Мірчука – Б. Га-
вецького: «Національна філософія можлива не тільки з точки 
зору форми, але також і змісту» [17, с. 192]. А значно пізніше 
Ж. Деррида досить радикально спростовував трактування на-
ціональної ідентичності філософії як зовнішньої. Національну 
самототожність філософії, стверджував він, «не належить вва-
жати суто зовнішнім, позапокладеним філософії як такій, чи-
мось зі сфери соціології, лінгвістики, соціоекономіки, історії, 
політики тощо» [6, c. 133–134]. І продовжував ще категорич-
ніше: «Самоствердження національності <…> привходить до 
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філософії не випадково і не ззовні – воно сутнісно й цілковито 
філософське: це філософема» [6, с. 136].

Перший бік дилеми підтверджують тим, що чи не єдиним 
(або принаймні визначальним) емпіричним полем філософ-
ської теоретичної рефлексії – що б не твердили про нинішню 
«віртуальну екстериторіальність» індивіда (В. Кутирєв) – 
є особистий життєвий досвід філософа, здобутий тут і тепер. 
Цей екзистенційний досвід, як відомо, не є продуктом одного 
лише людського раціо, а складається із цілісних реакцій осо-
бистості. Звісно, в осяганні всезагального й прапервинного 
філософ певною мірою дистанціюється щодо реалій власної 
культури, у лоні якої формувався його особистісний життєвий 
досвід, водночас рефлексуючи над тією фундаментальною об-
ставиною, що він не тільки досліджує світ людини, а й сам зали-
шається частиною цього світу, до того ж щоразу певного світу. 
Тому згадане відволікання ще не робить його думку надкуль-
турною чи позакультурною, не позбавляє її ціннісно-цільових 
акцентів. У певного народу, кажучи словами Гегеля, з’являється 
певна філософія. 

Хибним є уявлення, ніби філософ, розмірковуючи про все-
загальне й вічне, повинен намагатися «вийти із себе», зовсім 
забути про свою сингулярність. «Щоби розмірковувати, – пи-
сав свого часу М. Хайдеггер, – нам зовсім не треба “перестри-
бувати через себе”. Досить зупинитися на тому, що поблизу, 
і подумати про найближче: про те, що торкається кожного з 
нас – тут і тепер, тут, на цьому клаптикові рідної землі, зараз – 
у цю годину світової історії» [22, c. 105].

У філософському середовищі побутує переконання в тому, 
що національні виміри людського, як і всі акцидентальні, по-
винні перебувати поза осягом метафізичної рефлексії. В. Мен-
жуліна не можна віднести до адептів національної ідентифі-
кації філософії, але він, узагальнюючи досвід масштабних іс-
торико-філософських студій, спростовує цю тезу, підставно 
стверджуючи, що завжди й у найабстрактніших «міркуваннях 
філософів-метафізиків були наявні неусувні сліди належності 
авторів цих міркувань до тих чи інших шкіл, конфесій, історич-
них епох, культур, дискурсів, мовних або соціальних груп, по-
літичних партій, психологічних чи фізіологічних типів та бага-
тьох інших не зовсім метафізичних або зовсім не метафізичних  

www.etnolog.org.ua 
www.mau-nau.org.ua



163

сфер буття. Метафізик вчить про вічне й надіндивідуальне, 
але <…> обов’язково привносить у свої вчення дещо індивіду-
альне та часове» [16, с. 6].

Крім того, не варто забувати, що призма філософського ба-
чення задається відношенням «людина – світ людини», тому 
увага філософа спрямована передусім на смисли явищ і проце-
сів, а не на явища й процеси самі по собі. Зрозуміло, що межові 
підстави буття людини всезагальні, однакові для людей різних 
культур і націй, але їхні смисли щоразу інші. Саме тому К. Гірц 
припускає, що «мислення <…> належить розглядати “етногра-
фічно”, тобто через опис світу, у якому воно набуває того або 
того смислу» [4, с. 7].

Із часів Д. Чижевського прийнято вважати, що філософія є 
теоретичним самоусвідомленням спільнотою своєї культурної 
самобутності. Вона, як і будь-яка інша культурна форма – мис-
тецтво, релігія тощо, – виконує таку важливу в нинішньому 
світі смислової невизначеності ідентифікаційну роль, займа-
ється теоретико-концептуальним осмисленням реальної цін-
нісно-смислової ідентифікації суспільства, сприяє пошукам 
символічної духовної матриці, яка забезпечувала б ідентич-
ність особистості та тожсамість спільноти, а це неможливо без 
її самоідентифікації. Позбавлення ж сучасної філософії націо-
нальних вимірів ставить її поза культурою, оскільки остання 
сьогодні ідентифікує себе й у національній площині.

Протагоністів такої аргументації кваліфікують як «пар-
тикуляристів» або «культурних номіналістів». Справді, най-
радикальніші серед них, на противагу універсалістам, визна-
ючи дійсними суб’єктами філософського процесу множини 
національних філософій, заперечують реальність світової фі-
лософії. Наприклад, сучасний російський філософ А. Ашкеров 
переконаний: «При всьому тяжінні філософії до універсаліз-
му <…> я застеріг би від міркувань про те, що є якась “філо-
софія загалом” чи “філософія як така”» [13, c. 26]. Але навіть 
таку радикалізовану альтернативу універсалізмові навряд 
чи можна кваліфікувати як партикуляризм, оскільки загаль-
не, як і одиничне, є стороною окремого (партикулярного); як 
протилежності вони синтезуються (чи, кажучи мовою Гегеля, 
знімаються) в особливому. Тож релевантною альтернативою, 
Іншим загального є не партикулярне (окреме), а особливе – 
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 перетворене, заломлене в одиничному (сингулярному) загаль-
не. Звертаючись до такого всезагального, як «вічні» філософ-
ські питання, П. Рікер висновував: «Якщо взяти філософію у 
всій її конкретній тотальності, то проблема або проблеми, які 
вона ставить, навіть якщо автор бере їх із давньої традиції, до-
лучаються до її сингулярності; вони стають унікальними, як 
вона, і стають частиною її ситуації, що не може бути порівняна 
з жодною іншою» [19, с. 56]. І опоненти універсалістів сьогодні 
беруть на озброєння домінуючу налаштованість сучасної дум-
ки на те, щоб, не відмовляючись цілковито від засад універса-
лізму, шукати способи мислити унікальні феномени так, аби, 
узагальнюючи, зберігати їхню неповторність.

А. Ахутін, опираючись на досвід античного філософуван-
ня, пропонує свій варіант відповіді на питання, як досягається 
те, що ідея певного філософа й філософія, що належить пев-
ній культурі, стає загальнозначущою, самою по собі сущою 
думкою. Грецька філософія, розмірковує він, зібрала грецький 
світ, розкритий грецькою ж культурою, у «єдиний досвід буття 
і дає звіт (“логос”) про себе, доводить (підносить) свій приват-
ний досвід <…> до загальності розуму, у якому цей особливий 
досвід бути світом і людиною стає повідомлюваним усім як за-
гальноможливий. Інакше кажучи, унікальний грецький досвід 
буття розкривається філософським логосом у своїй первинній 
загальнозначущості» [2, c. 30]. 

Якщо в руслі гегелівської традиції осмислення проблеми 
сингулярного у філософському дискурсі (авторська позиція, 
напрямок, школа тощо) історико-філософська думка рухалася 
від універсального (заданого) змісту філософського дискурсу 
до множинних локальних форм його реалізації, пов’язаних з 
відхиленнями від істинного шляху (адже різняться вони із цьо-
го погляду лише мірою проникнення в спільний, єдиний пред-
мет), то нинішня стратегія інтеркультурного філософування 
спонукає до руху від сингулярного (авторське, напрямкове 
тощо) до всезагального. Адже філософське мислення – автор-
ське; тож з особливим-національним філософське всезагальне 
може співвідносити себе лише через одиничне-авторське. 

Тоді філософська всезагальність, світова філософія буде 
осмислюватися як полілог реальної множини національних 
філософських культур. У кожній з них разом з рефлексією над 
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людським буттям як таким філософськи рефлексується на-
ціональне буття тієї чи тієї спільноти. Водночас кожна з них 
як духовна форма виразу єдності людського роду і його куль-
тури причетна до світової філософії. І ця причетність здій-
снюється кожною неповторно – по-британськи, по-німецьки, 
по-українськи. Достоту, Кант є світовим філософом остільки, 
оскільки він є філософським німцем; це переконливо про-
демонстрував Ф. Ніцше. Дослідження полілогу національних 
філософських дискурсів (а не просто компаративістські зістав-
лення, що набувають нині поширення) дало би змогу просте-
жити становлення всезагального в змісті філософського мис-
лення, процесу трансформації вершинних досягнень, здобутих 
на ґрунті національної традиції, у надбання світового філософ-
ського розвитку. Це уможливлюється, кажучи словами І. Дзю-
би, «через універсалізацію власного досвіду, через розкриття 
універсального первня в самобутності, тобто через таку інтер-
претацію власного буття, яка зробила б його зрозумілим і важ-
ливим для людей всього світу» [7, с. 947].

Таким чином історикові філософії пропонується обернена 
перспектива. Вона відкриває нові можливості для розуміння 
своєрідності національних філософських культур і з’ясування 
ролі кожної в реалізації інтегративних тенденцій сучасного фі-
лософського дискурсу, у становленні й розвитку полілогічного 
філософування, що дозволяє національним філософським тра-
диціям своїми унікальними прикметами творити поліфонію 
світової філософії. Тоді в центрі уваги опиняються питання 
про власні корені й ґрунт, наприклад, української філософ-
ської думки та реалізовувані в її межах процеси акультурації; 
про формування й зміст питомої філософської традиції та її 
співвіднесеність з іншими актуальними філософськими тради-
ціями, її діалогічну спроможність. До речі, у більшості істори-
ків української філософії відсутній невроз унікальності: вони 
шукають в українській філософській культурі таке своє, яке б 
єднало її зі світовою, передусім європейською філософською 
думкою.

Що ж ускладнює сьогодні ідентифікацію української філо-
софії? З одного боку, триває самовизначення української куль-
тури як національної. Не можна не погодитися з думкою тих 
філософів і політологів (В. Козловський та ін.), які й сьогодні 
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на культурно-ціннісній мапі України зауважують різні локаль-
ні антропологічні світи та культурно-антропологічні типи зі 
щоразу своєрідною «фізикою» і «метафізикою». Саме цю пло-
щину узалежнення кондицій філософії від стану суспільства 
чи спільноти, очевидно, мав на увазі Я. Бречко (Польща), ви-
голошуючи недавно на одному міжнародному філософському 
форумі доповідь «Яких поляків потребує філософія?». Зазна-
чена фундаментальна обставина утруднює місію філософії як 
теоретичної самосвідомості відповідної культурної цілісності й 
водночас накладає на неї особливу відповідальність. 

З другого боку, своєрідність національної філософії, як і на-
ціональної культури загалом, оприявнюється в діалозі з інши-
ми філософіями. Ця теза набуває особливої ваги тепер, коли 
філософія існує в ущільненому глобалізацією світі інтенсивної 
взаємодії культур. Чим глибша й критичніша в такому світі 
само рефлексія культури, її філософське самоусвідомлення, 
тим суб’єктніша її позиція в міжкультурному діалозі, тим про-
стіше їй самоокреслитися в ньому. 

Українська філософія в такий діалог поки не вступила го-
ловним чином тому, що не здійснює глибинної критичної реф-
лексії щодо власної культури, не стала її теоретичним само-
усвідомленням, тобто не намагається, скажімо, актуалізувати 
філософсько-антропологічне осмислення українського куль-
турного світу й української людини, так само як не прагне до 
української (тобто крізь призму своєї культури) інтерпретації 
глобальних проблем, формування власного погляду на сучас-
ний світ і тим самим утвердження самості. Вона орієнтована не 
на рефлексію щодо метафізичного Я спільноти, основ власної 
культури, а на тексти. Деякі дотепники дошкульно дорікають 
авторам більшості філософських публікацій сьогодення за те, 
що ті здувають пил з монументів. Нарікаючи на зловживання 
в українському філософському співтоваристві історико-філо-
софським (а не властиво філософським) дискурсом, О. Забуж-
ко з гіркотою нагадує, що Голодомор – найбільша наша гума-
нітарна катастрофа – дотепер не знайшов свого філософського 
осмислення, і підставно констатує «очевидний дефіцит скільки- 
небудь системної інтелектуальної рефлексії над поточними 
суспільними процесами» [9, с. 71]. Хоча в ідеалі, як дуже давно 
доводив В. Горський, матеріалом для узагальнень мислителя 
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стають «насамперед здобутки власної національної культури», 
і саме в цій культурі визрівають «питання, на які повинна від-
повісти її філософія» [20, c. 34–35, 38].

Та насправді сучасна «тутешня» (або, як нагадав нам недав-
но з тонкою іронією С. Йосипенко, «вітчизняна») філософська 
думка переважно заклопотана осмисленням досвіду французь-
кого, німецького, британського, американського чи російсько-
го філософування. Має рацію згаданий дослідник у тому, що 
деякі філософи, які працюють в Україні, «часто виглядають як 
німецькі, французькі чи британські філософи, що пишуть укра-
їнською мовою». Але не тому, як здається авторові цитованого 
твердження, що вони «намагаються бути адептами європей-
ської філософії чи світових стандартів у філософській науці», 
а через те, що нехтують «історичним досвідом своєї нації», до 
якого зрештою звертається і цей автор [11, c. 68], реаліями на-
ціонального життя. Тому й працюють у руслі британської чи 
французької традиції замість формувати й утверджувати «на-
ціональну тяглість» (М. Грушевський) – традицію українсько-
го філософування.

Звісно, практиковане в нас звертання до інокультурних фі-
лософій, їхня фахова рецепція – потрібна й корисна річ, особ-
ливо в сенсі філософської «школи» як підвалини філософсько-
го культуротворення, але це не оптимальний спосіб участі в 
партнерському діалозі. Адже засвоєння надбань інших філо-
софій недостатньо трансформується в нас у підґрунтя проду-
кування власної філософської візії світу. Тому здобутки укра-
їнського філософування залишаються внутрішнім феноменом 
вітчизняної культури. А рефлексія над своєрідністю україн-
ської філософії нерідко не зовсім безпідставно радикалізується 
в питання про її реальність чи легітимність [див.: 10]. Зауважу 
принагідно, що при цьому можна побачити два дослідницьких 
сюжети: по-перше, підставність пошуків національних вимірів 
філософії загалом; по-друге, філософічність того, що прийнято 
йменувати українською філософією.

Слід зазначити, що на розробку цих сюжетів накладається 
в українській сучасній гуманітаристиці певна ідеологічна упе-
редженість, наслідком якої є наполегливе тривале витіснення 
з академічних досліджень національної проблематики й пара-
дигматики, намагання денаціоналізувати гуманітарну думку. 
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Цю парадоксальну для нації, що перебуває в процесі станов-
лення, ситуацію ґрунтовно проаналізував В. Моренець у статті 
Tertium non datur [18]. 

Ще одним підґрунтям труднощів, про які йдеться, є певна 
методологічна аберація. Із двох конкурентних сьогодні засад 
історико-філософського дослідження – трансценденталізму 
і контекстуалізму – наші автори часто беззастережно обира-
ють першу й тим самим відносять філософські ідеї до царини 
позаісторичного, позакультурного буття, до сфери трансцен-
дентного. У такому разі вони нехтують історичними смислами 
філософських проблем і національною своєрідністю філософії 
різних народів. 

Натомість на цій останній наголошують контекстуаліс-
ти, схильні вичитувати смисл філософських ідей із соціо-
культурного контексту, у якому ті зароджуються й живуть. 
Е. Гусерль переконливо показав, що філософія не може ціл-
ковито унезалежнитися від локальних життєвих світів, які 
безпосередньо впливають на спосіб мислення людини, її сві-
товідношення. Розмаїтий досвід взаємин людини зі світом, 
узагальнюваний філософією, як зазначалося, завжди екзис-
тенційний; саме філософування є актом зустрічі унікаль-
ного – особистісного переживання буття – з усезагальним 
буттям. Тому філософія щоразу більшою чи меншою мірою 
екзистенціальна в тому сенсі, що виростає з критичної реф-
лексії над безпосереднім життєвим досвідом самобутньої 
людини певної етнонаціональної спільноти. «Народ перебу-
ває всередині філософа, тому що це “становлення народом”, 
але для цього треба, щоби й філософ перебував всередині на-
роду, як таке ж безмежне становлення», – читаємо у Ж. Де-
льоза і Ф. Гваттарі [5, c. 142]. Цим зумовлені як авторський 
характер філософського мислення, його оригінальність, так 
і національні виміри філософії.

Іноді сумніви щодо правомірності національної ідентифі-
кації філософії намагаються будувати на тому, що філософія, 
як правило, не чинить прямого впливу на суспільне життя, у 
тому числі на життя націй. Та насправді національна «анга-
жованість» філософії – не в якихось «прямих впливах», а в 
рефлексії над підставами національного буття спільноти, яке 
і є субстратом її філософування, в осмисленні «глибини наці-
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онального духа» (Д. Чижевський), в усвідомленні невипадко-
вості місця спільноти у світі (О. Забужко).

Ще одним каменем спотикання в обговорюваній царині, що 
спонукає до обстоювання соціокультурної нейтральності фі-
лософії, є рудименти позитивістських віянь, пов’язані з абсо-
лютизацією когнітивістського погляду на природу філософії. 
Декларуючи відмежування від сайєнтизму, ми часто в способі 
мислення залишаємося його бранцями й онауковлюємо філо-
софію, трактуємо її передусім як окрему галузь знання. Така 
позиція особливо характерна для «універсалістів», які не зна-
ходять у філософії місця для сингулярного в будь-якій його 
іпостасі. Подібне побоювання сингулярного К. Гірц кваліфіку-
вав як академічний невроз – страх від підриву всезагальності 
знання. Адже філософію в такому разі моделюють сайєнтист-
ським чином, випускаючи при тому з поля зору ту обставину, 
що сенс філософування не так у здобуванні знання, як у смис-
ловому поєднанні царин знання і буття. 

Та спостерігається вона й у поміркованіше налаштованих іс-
ториків філософії. С. Йосипенко стверджує «особливий науко-
вий статус філософії», оперує поняттям «філософська наука»; 
філософія в нього – «наука універсальна» [курсив скрізь мій. – 
І. Л.]. Не дивно, що він уважає «принцип національної іден-
тичності філософії» зовнішнім щодо неї, бо той політичний, а 
не науковий [11, с. 62–64, 68]. З такого погляду легше плекати 
ілюзію винесеності філософії поза межі певних культурних ти-
пів, відмовити їй у національній ідентифікації.

Не досить переконливою здається думка С. Йосипенка про 
те, що перехід ранньомодерної філософії зі штучної на живі на-
ціональні мови «засвідчує її особливий науковий статус» [11, 
с. 64]. Він скоріше має рацію в тому, що згаданий перехід опри-
явнює ґрунтування філософії на персоналізованому досвіді лю-
дей, але не надає належної уваги тому, що це щоразу люди пев-
ної культури, певного унікального світобачення, оприявненого 
у відповідній мовній стихії, і що філософія не просто існує, роз-
вивається та діє в контексті цієї культури, а є її самосвідомістю 
та ідентифікатором. Тобто, звертаючись до обширів тут-i-тепер,  
вона посилює свої практичні сенси. На останньому, до речі, на-
голошував ще Х. Вольф, який сам так багато зробив для впро-
вадження рідної мови до наукового обігу.
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Однак заради справедливості треба зазначити, що в уже 
згаданій тут пізнішій публікації С. Йосипенко переглянув де-
кілька важливих позицій [10]. Тепер, зокрема, філософію він 
розглядає й «у межах національної культури» [10, с. 60]. Це не 
просто проголошено, а підтверджено в його тексті концептуа-
лізацією поняття національна філософська традиція. Її він, що-
правда, трактує як культурну інституцію. Мені таке намагання 
«інституціоналізувати» культуру, спостережуване й у поперед-
ніх публікаціях С. Йосипенка, видається непереконливим і 
евристично непродуктивним. А от пропоноване ним (нехай і 
супроводжуване спірними конотаціями) представлення націо-
нальної філософії у «форматі» ідеї – ідея національної філосо-
фії – можна вважати перспективнішим, особливо коли пробле-
му множинності філософій розглядати в метафілософському 
ракурсі. Навряд чи коректною можна вважати експлікацію ідеї 
національної філософії – навіть у «первісному вигляді» – через 
перелік «творів, ідей, вчень філософів, які за тими чи іншими 
критеріями належать до певної нації» [10, с. 53]; адже ідея уза-
гальнює і коцептуалізує. У С. Йосипенка радше йдеться про 
змістове наповнення поняття національної філософії.

З методологічними труднощами ідентифікації української 
філософії пов’язана ще одна обставина. Більшість дослідників, 
які розглядають цю проблему, приймають припущення й ви-
сновки Д. Чижевського, навіть коли прямо не покликаються на 
нього. А це означає насамперед акцентування уваги на психо-
логічних чи – точніше – етнопсихологічних моментах за раху-
нок власне філософських і культурологічних. Адже міркуван-
ня автора «Нарисів з історії філософії на Україні», попри їхнє 
деклароване гегелівське підложжя й узалежнення від тривкої 
в німецькій гуманітарній традиції Geistesgeschichte, значною 
мірою опиралися на психологію народів (Völker psychologie) 
Г. Штайнталя, М. Лацаруса та В. Вундта. Чижевський загалом 
резонно сподівався вивести своєрідність української філософії 
як явища самобутнього з оригінального «народного світогля-
ду» українців. Чи не подібні наміри мав на увазі С. Йосипен-
ко, коли непрозоро натякав на «фольклоризацію» історії філо-
софії [10, с. 53]. Проте насправді зредукував такий світогляд 
лише до тих його елементів, які «зумовлені певним психічним 
укладом нації» [11, c. 17], її менталітетом. Така редукція обер-
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нулася психологізмом, не відрефлексованим дослідником, за-
мість задуманого в неокантіанському дусі соціокультурного 
підходу. А філософія прирівнена в цьому випадку не так на-
віть до «народного світогляду», як до його етнопсихологічної 
складової. Звідси спокуса підміни ідентифікаційних прикмет 
українського філософування ментальними домінантами укра-
їнського етносу, якої не уникає значна частина наших істориків 
філософії. Насправді ж належить досліджувати те, як прикме-
ти української ментальності заломлюються в якісно іншій суб-
станції філософування, його стилі чи манері, у його домінант-
них смислах чи інших ідентитетах.

В. Горський долав психологічну аберацію погляду на проб-
лему, надаючи, як відомо, перевагу культурологічному підхо-
дові. Перемикання історико-філософського дослідження в ре-
гістр культури дає змогу ревізувати погляд на розвиток філосо-
фії як лінійний процес акумулювання інформації (за аналогією 
до нагромадження наукових знань), бо спонукає до інтерпрета-
ції його як плюралістичного багатоголосся, діалогу / полілогу. 
Діалогу не тільки різних епохальних форм, у якому увиразню-
ється тяглість розвитку національної філософії в межах орієн-
тації на спільні цінності (тобто в руслі національної традиції), 
а й різних національних типів філософування. У такому разі 
отримуємо підстави вести мову не тільки про філософію, а й 
філософії.

Національна окресленість кожної з них передбачає відшуку-
вання відповідних ідентитетів, «рис філософського національ-
ного обличчя» (Д. Чижевський), чим і займаються історики 
української філософії чи учасники метафілософського дискур-
су. Серед відшукуваного називають, окрім найпоширеніших 
кордоцентризму, антропологізму, аксіологізму, – релігійність, 
екзистенційність, пріоритет етичної проблематики (його де-
хто репрезентує як практичність), гуманістичність, софійність, 
діалогічність, іноді – антеїзм чи антейність і навіть оптимізм. 
Думку Д. Чижевського, що ідентифікувати українське філо-
софування належить не через його окремі прикмети чи їхню 
сукупність, а через оригінальне їх поєднання, а отже, що про 
вирізняльну вагу кожної такої прикмети може йтися лише при 
врахуванні особливих системних її зв’язків у контексті націо-
нальної традиції, переважно не беруть до уваги.
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Не для всіх дослідників є аксіомою те, що національно-
культурна визначеність філософії стосується її змістового 
наповнен ня. Навіть визнаючи німецькість Канта-філософа, її 
традиційно не актуалізують при змістовому розгляді чи інтер-
претуванні його ідей, оцінці філософських звершень. І стається 
так чи то через намагання ствердити їхню змістову нейтраль-
ність (мовляв, національне стосується тільки способу артику-
лювання філософських думок, яким при їх змістовому аналізі 
можна певною мірою знехтувати, або методичних пріоритетів 
філософського мислення), чи через давно утверджений певний 
(універсалістський) мисленнєвий шаблон, згідно з яким націо-
нальна своєрідність тієї чи тієї філософії несуттєва. 

Та властиво обговорення згаданих змістових ідентитетів ви-
дається набагато продуктивнішим за намагання вивести іден-
тичність «учень» з національної належності їхнього автора 
(чого не уник, наприклад, С. Йосипенко й у останній своїй пу-
блікації [10]) або відшукати територіальні критерії легітима-
ції української філософії. Свого часу В. Мазепа, осмислюючи 
своєрідність української історіографії та історіософії, слушно 
стверджував, що «визначення “українська” окреслює не тери-
торіальну (чи якусь іншу) причетність історика чи філософа до 
України, а відповідність історіософської концепції своєріднос-
ті, особливості історії українського народу» [15, с. 42], його іс-
торичного досвіду. Зрозуміло, це стосується й української (а не 
«вітчизняної») філософії, яка повинна здійснювати теоретич-
ну рефлексію над досвідом своєї спільноти, його філософське 
усвідомлення й узагальнення. 

1 Усі автори не ухилялися від відповіді на поставлене редакцією питан-
ня «Чи може національна філософія бути точно визначеним дослідниць-
ким об’єктом?». Але водночас кожен розгортав свій дослідницький сюжет. 
М. Вольф, узагальнюючи досвід античного філософування, з’ясовувала атри-
бутивні прикмети філософії як такої (аргументованість критичної дискусії, 
прихильної до певної традиції, та свідома громадянська позиція) і критику-
вала редукцію її до життєвої мудрості та публіцистики. О. Донських нама-
гався зафіксувати в історичному часі постання (генезу) російської філософії, 
маркуючи його присутністю відповідних текстів і здатністю спільноти як 
творчо продукувати, так і адекватно сприймати їх. С. Йосипенко, критично 
аналізуючи досвід Д. Чижевського і В. Горського в осмисленні національних 
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вимірів філософії, уточнив і поглибив свою попередню інтерпретацію спро-
можностей культуроцентричного підходу до проблеми. П. Коса розгорнув іс-
торичну ретроспективу спокутування вавилонського гріха. Г. Аляєв намагав-
ся реанімувати імперські у своєму підложжі уявлення В. Зеньковського про 
російсько-український культурний синкретизм і на цій підставі йменувати 
філософію українців не українською, а вітчизняною [1]. Це намагання, на мій 
погляд, виглядає – особливо на тлі постколоніальних студій – не тільки ще 
анахронічніше, ніж спроби застосувати до культури стародавнього світу на-
ціональні означники, а й як гуманітарний курйоз [див.: 14].
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Ярослав Литвин 

ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ РЕЦЕПЦІЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА:  
У ПОШУКАХ ДУХОВНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Пройшло вже багато часу з дня смерті та перепоховання 
Т. Шевченка, але й дотепер актуальним лишається питання, ще 
на початку ХХ ст. влучно поставлене С. Смаль-Стоцьким: «Як 
виконали українці заповіт Шевченка?». На жаль, ми слідом 
за цим видатним шевченкознавцем мусимо сказати, що «на-
ука досі не сповнила свого обов’язку супроти Шевченка» [9, 
с. 278]. Ми дотепер у повній мірі не зрозуміли «його поетичних 
творів, його життя, його думок, його світогляду, його туги, ідей 
і ідеалів, його значення для українського народу та для його 
культури» [9, с. 278]. Більше того, встигли їх усіляко викорис-
тати, прилаштовуючи інколи до зовсім протилежних поглядів. 
Шевченко опинявся на прапорах різних сил, але що там лиша-
лося від самого Шевченка? 

Що ж спричинило таку ситуацію? Правий тут Смаль-
Стоцький: «Це доля всіх геніїв» [9, с. 278]. Тож чи можливо 
взагалі кінечно пізнати те, що не має своєї межі? І чи потріб-
но намагатися? С. Лем у творі «Голем ХІV» визначав геніаль-
ність як одвічний сумнів, тобто як щось таке, що, у принципі, 
не може мати сталих меж. Але намагатися – однозначно «так». 
Бо лише через долучення до цього вічного мерехтіння смислів, 
яке ми й називаємо культурою, людина віднаходить саму себе, 
хоч інколи навіть цього й не усвідомлює. Ми є те, у що ми ві-
римо. І в цьому велика таємниця буття людини.

І такі постаті, як Шевченко, є дороговказами на цьому не-
простому шляху до самих себе. «Тараса Шевченка розуміємо 
настільки, наскільки розуміємо себе – свій час і Україну в ньо-
му», – пише Іван Дзюба [8, с. 288]. Але можна сказати й на-
впаки: себе розуміємо тою мірою, якою й високі ідеали у світі 
мистецтва та культури.

Отже, що спричиняє неоднозначність нашого сприйняття 
Т. Шевченка?

По-перше, парадоксальність постаті генія. Він і народний, і не 
народний. Зрозумілий і не зрозумілий. Український і не україн-
ський. Досі лишився для нас до кінця не розшифрованим.
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По-друге, він Інший. Стосовно як своїх сучасників, так (що 
засвідчує наша реальність) і майбутніх поколінь. Шевченко – 
співець маргінальної України (той, хто поєднує окремі фраг-
менти духовної онтології в єдине ціле). Він розповідає (біль-
ше того, навіть оспівує) те, про що б ніхто інший не заговорив. 
Шевченко явив нам Україну покриток і байстрюків, показав-
ши зневажене добро й пануюче зло. 

Світосприйняття генія вирізняється інтенсивністю, глиби-
ною, широтою, недосяжною для сприйняття інших. Шевчен-
кова поезія й справді не надається до розуміння через рекон-
струкцію біографії поета (чим і займалося досі академічне та 
ідеологічне літературознавство) – бо ж «ключ до її складності 
лежить не в зовнішніх обставинах і причинах» [1, с. 212].

Тож вищеназвані причини мають на меті вказати на те, що 
літературознавчий підхід не дає глибинного (онтологічного) 
розуміння життєтворчості Т. Шевченка. Подібної глибини 
ми можемо сподіватися лише від філософії. Тож філософське 
шевченкознавство, як найбільш відповідний напрямок для 
вирішення поставлених питань, представлене насамперед ро-
ботами І. Плюща, Ю. Шевельова, Б. Рубчака, а далі Є. Свер-
стюка, І. Дзюби – тих, хто першими спробували поглянути на 
Шевченка всупереч ідеологічному формалізму. І, звичайно, 
найвиразніші праці для цього напрямку – це  «Шевченко як 
міфотворець» Г. Грабовича, а також його численні статті на 
шевченківську тему; дослідження О. Забужко «Шевченків міф 
України. Спроба філософського аналізу». Незважаючи на дов-
гу та напружену  історію загального шевченкознавства, плеяду 
талановитих і видних постатей на цьому шляху, філософське 
шевченкознавство лише починає свій шлях. 

З огляду на це, ми пропонуємо проаналізувати життєтвор-
чість Шевченка з позицій екзистенційної філософії, виокрем-
люючи визначальні для особистісного буття риси українсько-
го генія. 

Шевченко – це нерозривна єдність життя і творчості (життє-
творчість). «Не поет – бо це до болю мало / Не трибун – бо це 
лиш рупор мас», – писав Євген Маланюк. На думку Грабовича, 
справжній Шевченко як літературний феномен є «посередником 
між минулим і майбутнім». «Мінливість “Кобзаря” <...> без-
угавне мерехтіння смислів <...> залежно від привнесеної в ньо-
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го читацької “фіксуючої” точки зору, вможливлює в принципі 
будь-яке <...> концептуальне витлумачення» [8, с. 280]. І важли-
вим тут є навіть не те, що було сказано, а те, що так і не «сказа-
лося». Як зазначає Фуко, «все ніколи не говориться» [12, с. 190]. 
Точніше, важливішим є те, що буде прочитаним. Бо від нашого 
прочитання Шевченкового Слова залежить наше майбутнє, яке 
оприявнюється через «наповнення слова етосом», слово ніби 
«забезпечене нерозмінним запасом правди і ціною власного жит-
тя» [5, с. 632]. Завдяки цьому «етосу Слова» ми дізнаємося, що 
означає «бути людиною». «О, поезіє тих давніх літ, о, вічна по-
езіє, – ти, що навчаєш людину людської мови!» – писав поет уже 
ХХ ст., учасник Опору Жан Марсенак. Інший француз, класик 
екзистенційної філософії Габріель Марсель у своєму творі Homo 
viator згадує фрагмент твору Моріака «Те, що було втрачене»: 
«Пані де Бленож сказала як щось цілком очевидне, що він, Ерве, 
її син удостоївся, разом із кількома іншими, великої благодаті. – 
Я вдостоївся? – Авжеж, ти, і це справді найбільша благодать із 
усіх: ти себе бачиш, ти себе знаєш» [5, с. 162]. Сам Шевченко 
отримує знання про себе з народної творчості. Народна пісня – 
його провідник у царстві кріпацької темряви. Народна пісня ви-
різняє структуру міфологічного сприйняття реальності, адже 
саме звідси починається шлях особистості. Народна пісня – це 
одне з головних джерел творчого світогляду Шевченка. 

Як і личить носієві міфологічного (глибинного) знання, 
Шевченко-кобзар розповідає, а не переконує чи закликає. Про-
сто й глибоко, як на сповіді. І водночас він був для сучасників, 
за влучним виразом Пантелеймона Куліша, «воістину гуком 
воскресної труби архангела» [13, с. 36]. Бо ж справді, «завдання 
мистецтва не в зображенні життя, а в здатності чогось навчити, 
“заразити” глядача певними емоціями, що зреш тою приведуть 
його до духовного прозріння й очищення» [13, с. 142].

Як зазначає О. Забужко, у творчості Шевченка, насамперед у 
«Кобзарі», маємо справу з кимось «більшим, ніж поет», за самою 
своєю природою, і це відчували вже сучасники, а Б. Грінченко 
сформулював інтуїтивно точно: «Ми певні, що в українській лі-
тературі з’явиться ще багато діячів, рівних Шевченкові талан-
том, але не буде вже ні одного, рівного йому своїм значенням  
у справі нашого національного відродження: будуть великі 
письменники, але не буде вже пророків» [3, с. 13]. Як зазначав 
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Ю. Шерех, «Шевченко творить особливу, поетичну візію мину-
лого і майбутнього України» [13, с. 169]. Тож Він не лише «бать-
ко української літератури», але й натхненник ідеї української 
нації. Саме Шевченкові належить в українській інтелектуальній 
історії «честь відкриття цього синтетичного погляду на свою 
національну (етнічну) спільноту як на єдиний, розгорнутий в 
універсально відкритому часі й просторі континуум, саме в лоні 
Шевченкового міфу відбулося зародження того, що можемо з 
повним правом визначити як українську національну ідею» [1, 
с. 101]. Митець, сам не будучи політизованим («що всяка по-
літика аморальна, що заради політичних міркувань чинилися й 
чиняться всі неправди і з них виникають усі злощастя племен і 
народів, а тому для держави найкраще – не мати ніякої політи-
ки» [1, с. 193]), став для багатьох поколінь українців світочем 
політичної боротьби. Україна для Шевченка – ідеал. До того ж 
ідеал недосяжний. Бо повністю перебуває в минулому і майбут-
ньому. Тобто він завжди «по той бік». Він трансцендентальний. 
Тобто такий, що «дає надкатегоріальне визначення буття та ви-
ражає всезагальні, надчуттєві властивості буття, котрі пізнають-
ся інтуїтивно, до будь-якого досвіду» [11, с. 445]. Адже лише за-
вдяки виходу за власні межі ми й отримуємо власне «я».

Як зазначає В. Пахаренко, «Шевченко вперше і, мабуть, вос-
таннє в історії не тільки літератури, а й людства так глибоко й 
досконало втілив саму екзистенцію нації (української зокрема, 
а через неї і як такої)» [6, с. 23]. Як згадував М. Костомаров, «Та-
расова муза прорвала якийсь підземний склеп, уже кілька віків 
замкнений багатьма замками, запечатаний багатьма печатями, 
засипаний землею, навмисне зораною і засіяною, щоб сховати 
від нащадків навіть згадку про місце, де знаходиться підземна 
порожнеча» [6, с. 23]. Зробити це можна було лише будучи зо-
всім Іншим. Шевченко не може бути потрактований як «на-
родник». Він ніколи не говорив від імені народу як явища по-
літичного чи історичного. В. Пахаренко справедливо зазначає, 
що «український народ середини ХІХ ст. очима поета – це три 
лірники з “Великого льоху”, духовні й фізичні каліки (“Один 
сліпий, другий кривий, А третій горбатий”)» [6, с. 23]. Шевчен-
ко говорить не до народу, а до нації. А нація, згадаймо Е. Ренана, 
постає лише там, де присутнє бажання нею бути. Від Шевченка, 
як уважає С. Смаль-Стоцький, бере свій початок і ідея націона-
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лізму. Шевченко випереджає події, адже говорить до тих, кого 
ще немає, і можна припустити, що без його Слова й не було б. 

Визначальним у колективній позасвідомості українців, на 
думку В. Пахаренка, стало прагнення до гармонії. «А гармонія, в 
свою чергу, неможлива без свободи, тому стремління до волі ви-
значило все у нашій національній вдачі» [6, с. 27]. Самому Шев-
ченкові на долю випало лише 9 років волі (із 47 років – 24 крі-
пацької неволі, 10 заслання та 4 роки після заслання під опікою 
жандармів). І незважаючи на це, Шевченко впродовж усього 
життя рухався супроти течії. «За вродженою зухвалістю характе-
ру», як згадував сам Шевченко в автобіографії, він змалку вияв-
ляв себе не таким, як усі. Прагнення до малювання, некріпацькі 
уявлення про справедливість, мрії про свободу виокремлювали 
Шевченка з того середовища, з якого він ви йшов. «Физиономия 
не крепостная», – як казав Карл Брюллов. Шевченковий соці-
альний статус абсурдний. Г. Грабович писав: «Шевченко постає 
навдивовиж сучасним поетом, що виражає відчуття випадковос-
ті існування і його абсурдності, те, до розуміння чого вдалося на-
близитися лиш небагатьом його сучасникам і завдяки цьому на-
лежить більше двадцятому, ніж дев’ятнадцятому сторіччю» [1, 
с. 212]. Шевченко поза часом і поза простором. І водночас він 
повністю вкорінений у те середо вище, з якого виник. Але ні в 
якому разі не можна визначати його через співвіднесення із цим 
середовищем. Бо те, що робить Шевченка генієм та пророком 
українського народу, знаходиться на трансцендентальній висоті. 

Тому він і справив таке вибухове враження на своїх сучас-
ників. «Муза Шевченка роздирала завісу народного життя. 
І страшно, і солодко, і боляче, і захоплююче було зазирнути 
туди!!! Треба мати сильний зір, міцні нерви, щоб не осліпнути 
або не впасти без пам’яті від раптового світла істини» [2, с. 146]. 
Так описував своє враження від віршів Шевченка М. Костома-
ров, коли той їх сам прочитав у Києві 1845 року. Кулішу ж ці 
вірші взагалі здалися «якимсь одкриттям з неба» [2, с. 146]. 
Шевченко надзвичайно швидко проходить шлях від молодого  
талановитого поета до генія. Загальновизнаного генія, що взага-
лі буває напрочуд рідко. «Шевченко – то геній», – стверджував, 
приміром, Василь Білозерський 1846 року в листі до Миколи Гу-
лака [2, с. 146]. Україна хотіла бачити в Шевченкові бунтівника, а 
значить і рятівника. А сам Шевченко в листі до Григорія Тарнов-
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ського 28 березня 1842 року з приводу своєї поеми «Гайдамаки» 
пише: «Насилу запевнив цензуру, що я не бунтівник» [2, с. 149]. 
Таке враження, ніби перед Шевченком відкривається сила, якій 
він не здатен противитися та яка його самого лякає. Це не ли-
шилося непоміченим іншим генієм: Іван Франко зазначає, що в 
Шевченка чимало «непевності і несмілості в рисуванні страшних 
картин різні та війни, які поет то сяк, то так старався залагоди-
ти, немов прозірчастим серпанком закинути» [2, с. 149]. Моло-
дий Шевченко ще неохоче «вмочає пензля в крові» (як писав 
польський поет і перекладач Влади слав Сирокомля), він більше 
схильний до природних стихій, він ще весь у народній пісні. І хоч 
ті пісні болючі та сердечні («Думи мої, думи мої…»), та вони за 
своїм екзистенційним вектором екстравертні. Ліричний герой 
поета не менш «природний», аніж його співрозмовники (вітер, 
море, поле), і в критичні моменти внутрішніх переживань він по-
вністю ототожнюється з природними об’єктами (дівчина пере-
творюється в тополю, перебендя порівнюється з вітром і т. д.). Як 
зазначає Є. Сверстюк, «свідомо чи підсвідомо, але першу пісню 
Шевченко проспівав про нездоланну свободу стихії» [7, с. 14]. 
Шевченко завжди був «стихійним», бо така природа його твор-
чості. Проте для Шевченка зразка «Кобзаря» 1840 року ця сти-
хійність проявляється перш за все в його спрямованості назовні, 
у світ природи, яка виступає тут справедливим суддею, рятівни-
ком від неправди й жорстокого світу людей. Таке розв’язання 
екзистенційних конфліктів загалом є властивим для фольклору. 
І Шевченко тут є геніальним наслідувачем народної пісні. Він 
справді як кобзар оповідає людям сакральні міфологічні сюжети, 
що їх можна віднайти в пісенному фольклорі кожного народу.

Надалі ж Шевченко все частіше черпає натхнення всереди-
ні свого серця, що вміщує весь світ з його вітрами, морями, по-
лями, і якщо пише кров’ю, то це вже кров його власного сер-
ця. Після першого «Кобзаря» та поеми «Гайдамаки» поезія 
Шевченка все більше стає особистісною. Він уже не «співає»,  
а «розмовляє» з Богом. Важко знайти яскравіші зразки екзис-
тенційної поезії у світовій літературі (Рільке, Вітмен, ранній 
Тичина, Стус і далі в подібному масштабі), які так би повно й 
довершено передавали внутрішній стан ліричного героя, як то 
можна знайти в поезіях Шевченка. Такі поезії, як «Не журюсь я, 
а не спиться…», «Чого мені тяжко, чого мені нудно…», «Чи то 
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недоля та неволя…», «За сонцем хмаронька пливе…», «Не додо-
му вночі йдучи…», «Ми восени таки похожі…», – то вражаючий 
приклад неповторності Шевченкового сприйняття світу.

Про що ж пише Шевченко? Він пише про свободу. Хтось 
може заперечити, що не тільки. Але доцільно спочатку визна-
чити хоча б умовно, «що таке свобода»? Чи то пак обрати, що 
за неї вважати. Як зазначає В. Малахов, «свобода стає мораль-
ною проблемою для людини (а отже і набуває певної важли-
вості, що при умові позитивного розв’язання перетворює її на 
цінність) лише за припущення, що людська особистість обирає 
насамперед саму себе, вільно визначає загальну практичну ске-
рованість свого буття – що, власне, й охоплюється поняттям 
“воля”» [4, с. 264]. І звідси: «Свобода волі – здатність людини 
вільно визначати власну життєво-практичну спрямованість як 
певного роду ціле» [4, с. 264]. Отже, вільним є той, хто спро-
мігся в кожен момент власного буття обирати себе з множини 
не-я, а значить, здатен відповідати за свій вибір, відстоювати 
його, інколи навіть ціною власного життя. І тут вже важко не 
погодитися з Є. Сверстюком, коли він стверджує, що «стихія 
свободи була єдиною стихією Шевченкового життя і творчос-
ти» [7, с. 14]. І природні стихії – то лиш утілення прагнення 
духу митця до вивільнення власної сутності.  

Які ж шляхи ведуть до свободи?  Розгляньмо декілька з них. 
По-перше, це бунт. Проте Шевченко не політичний, а мета-
фізичний бунтівник. Він вдається до «переоцінки всіх ціннос-
тей». Поки «Бог спить», єдиний спостерігач та оповідач – це 
поетове серце, співаюче серце кобзаря. Шевченко шукає при-
чини історичного становища України в гріховності людей, під-
датливості їх злу. Козацьке минуле не ідеалізується Шевчен-
ком. З одного боку, він сумує за ним, як за минулою славою, що 
навіки житиме в пісні, але якій немає повернення. З другого – 
саме козацьке минуле накликало духовне прокляття на Україну  
(у першу чергу – братовбивство). Козаки в Шевченка, за влучним  
виразом О. Забужко, – то справдешні «заложні мерці», яких 
не приймає земля, і які є своєрідним вічним нагадуванням про 
наше минуле. Поет ніби «воскрешає час», говорить про важли-
вість минулих подій для теперішнього й майбутнього.

Україна в уяві Шевченка постає світом маргіналів (утіленням 
світу Добра є покритки, байстрюки та сироти; навіть Ісус Хрис-
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тос «байстрюче праведний»). Криза традиційного су спільства, 
зумовлена втручанням зовнішнього зла й духовною нездатністю 
цьому злу протистояти, призводять до порушення спадкоємнос-
ті та правонаступництва (тобто родинного зв’язку). «Байстрюк 
уособлює не якусь туманну космічну агонію, а гострий конфлікт 
між двома різними модальностями, двома відмінними соціаль-
ними й сімейними структурами. А цей конфлікт у Шевченко-
вому світі і є коренем зла» [3, с. 80]. Тож Шевченко закликає не 
до політичної революції, а скоріше до духовного оновлення й 
очищення. В основі суспільних відносин, на думку Шевченка, 
знаходяться родинні стосунки. Як зазначає Г. Грабович, «Шев-
ченкова міфічна візія глибинніша, гуманніша й універсальніша, 
ніж будь-яка суто політична програма» [1, с. 210].

Метою метафізичного бунту є утвердження власного «я». 
Шевченко лишається вірним обраному шляху впродовж жит-
тя, незважаючи на всі негаразди, що випали на його долю. «Гір-
кий досвід пройшов повз мене невидимим, – писав він у “Жур-
налі”. – Мені здається, що я точнісінько той самий, що й був 
десять років тому. Жадна риса в моєму внутрішньому образі не 
змінилась» [7, с. 16].

Життєтворчість Шевченка – це шлях послідовного долання 
абсурду. В обставинах, людях, звичаях. У самому житті. Аль-
бер Камю виводив з переживання абсурду три наслідки: бунт, 
свободу, пристрасть. Усі вони зводяться до одного – творчості. 
І має рацію тут Є. Сверстюк, стверджуючи, що Шевченко пише 
не про кріпаків і панів, а про «стривожену душу людини, про її 
боріння з активним злом, з густою темрявою» [7, с. 36]. Основ-
ною темою, основним об’єктом Шевченкової поезії, як під-
креслює Г. Грабович, є «він сам, поетова душа» [8, с. 248]. Коли 
людина свідомо обирає себе, наважується «бути собою», вона 
готова нести відповідальність за маніфестації цього «я». Вона 
постає як людина лише в тій мірі, у якій себе такою  усвідомлює. 
Адже себе ще треба віднайти, ствердити, заявити в повний го-
лос про себе. Це завдання реалізується у творчості – здатності 
говорити власне Слово. Сам на сам із собою – це означає нести 
відповідальність за власне буття. Для цього потрібен мораль-
нісний фундамент. Митець має в щось вірити. Має прийма-
ти свою творчість, тобто має змиритися зі своєю долею. Дух 
людини спростовує відчай. Якщо є «я», то можна й обирати, 
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чим стати: відчаєм чи надією. «Стань, ким ти є» – це імператив 
власної ідентичності, у пошуках якої людина й пізнає світ-як-
світ і себе-як-себе. Без цього «індивідуального сутнісного бут-
тя» ще немає людини. Коли відбувається цей вибір на користь 
власного «я», людина постає перед необхідністю відстоювати 
свій вибір, відшукуючи моменти самототожності й уникаючи 
моментів та станів невідповідності. Зовнішній тиск лише спри-
яє кристалізації особистісного начала. Людина, віднайшовши 
власне «я» у творчому акті чи то в момент екзистенційного ви-
бору, будь-яке інше існування (усупереч віднайденому «я») 
буде переживати як несправжнє.

Другий шлях – це втеча. Утеча в щось омріяне й далеке, що 
має захистити особистість від посягань обтяжливої буденності. 
Чи є Шевченко втікачем? Тут можемо рішуче сказати – «ні». 
Бо ж йому просто немає куди втікати. Він уже «не від світу цьо-
го». Він узагалі співець маргінального світу, який силою свого 
таланту перетворює на світ піднебесний. Він не втікає – він змі-
нює. Україну Шевченка ми не знайдемо в жодному підручнику 
історії, її немає на карті. Шевченко доносить до нас власний міф 
України. Звідси й географічний простір у його поезіях, що теж 
характеризується символічно. «Як правило, згадки Шевченка 
про конкретні місця, зокрема й розташовані на Україні, мають 
виразно символічний характер» [1, с. 62]. Ті географічні назви, 
що ними послуговується Шевченко у своїх поезіях (Чигирин, 
Київ, Батурин тощо), постають швидше як символи. «Як сим-
воли ці топоніми набувають великого емоційного навантажен-
ня і підносяться до рівня святинь» [1, с. 63]. І всі ці символи є 
рівнозначними й однаково важливими, бо ж є частиною одного 
цілого, однієї міфологічної системи. 

Тож мусимо визнати, що «Шевченко залишається немину-
чим парадоксом: чим більше назбирується біографічних ма-
теріалів і документів про поета, чим детальніше аналізуються 
найдрібніші нюанси його творів, тим дальше він від нас відсу-
вається» [1, с. 3]. Складається враження, що й справді ближчи-
ми до глибинного (онтологічного) розуміння є ті, хто не нама-
гається видобути раціональну істину там, де її й близько немає, 
де мовиться про речі назагал обширніші та сакральніші, аніж 
наше ratio здатне осягнути. «Шевченко залишається цілком 
унікальним, справді єдиним у своєму роді» [1, с. 4]. І. Дзюба за-
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значає стосовно Шевченка: «Загальновідоме – і це теж загаль-
новідомо – є найбільшим ворогом пізнання. Звідси – необхід-
ність знову і знову звертатися до загальновідомого» [8, с. 488]. 

Таким чином, через призму екзистенційної філософії, а саме 
за допомогою її ключових понять – свободи, особистого вибору, 
поняття Іншості тощо – ми можемо наблизитися до онтологічно-
го розуміння життєтворчості Т. Шевченка. У цьому випадку ми 
пропонуємо поглянути на нього як на Іншого – того, хто шляхом 
метафізичного бунту (а саме переоцінки культурних цінностей) 
досягає власної свободи (найвищого різновиду духовної свобо-
ди – свободи творчості). Множинність варіацій її вияву й при-
звела до різноманітних потрактовувань постаті Шевченка. 
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Володимир Личковах, 
Вікторія Пуліна 

(Чернігів)

ХУДОЖНІЙ СВІТОГЛЯД ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  
ТА ЕТНОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ  
УКРАЇНСЬКОЇ ЕСТЕТИЧНОЇ ДУМКИ

Тарас Шевченко як теоретик мистецтва, за твердженням 
сучасних дослідників його творчості, зробив перш за все вели-
кий внесок у науку про літературу, що було щільно пов’язано 
з розвитком тогочасної естетичної думки. Із цього приводу 
М. Наєнко зауважив: «По-перше, своєю творчістю й особис-
тим життям він довів, що нація – це ідеальна форма буття 
особистості як головного предмета літератури. По-друге, його 
творчість стала спадкоємницею всієї духовності українського 
народу: від фольклору до давньоруської і ренесансної літерату-
ри. По-третє, своєю творчістю він відкрив закономірність щодо 
випереджального характеру мистецтва загалом: перо генія не 
лише художньо фіксує історію чи сучасність, а й прозирає в 
майбутнє. На цих трьох китах, зрештою, зріс романтизм як тип 
мислення, і кожен історик й теоретик літератури з цим мусить 
рахуватися» [5, с. 70]. 

Уже перше видання «Кобзаря» 1840 року містить естетичні 
міркування щодо місця творця в людському житті. Результа-
том цього стало остаточне формування в українському літера-
турознавстві поняття народного письменника, яке чітко окрес-
лене в передмові до нового видання «Кобзаря», що готувалося 
на 1847 рік. Народним Т. Шевченко вважав такого письмен-
ника, у якого національне постає як загальнолюдське. Звідси 
його медитації і декларації про єдність слов’янських земель як 
частини Всесвіту. У передмові до «Гайдамаків» поет відчиняє 
вікно й у свою творчу лабораторію, де представляє власне ро-
зуміння історичної та художньої правди в літературному творі. 

Розуміння сенсу художньої творчості найбільш окресленим 
по стає у творах Т. Шевченка періоду Кирило-Мефодіївського 
братства, зокрема в таких, як «І мертвим, і живим...», «Кавказ», 
«Заповіт», «Великий льох» та інші. На його думку, творчість 
передовсім повинна бути правдивою, позбавленою всілякої 
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 фальші. Однак це не безпосереднє відтворення життя, бо сут-
ність мистецького явища полягає в «зближенні з істиною» че-
рез моделі життя. У «Щоденнику» 1857 pоку Т. Шевченко так 
трактував велику художню силу творінь К. Брюллова: «Вели-
кий Брюллов жодної лінії не дозволяв собі провести без моделі, 
а йому, як спов неному творчими силами, це могло б бути дозво-
леним. Але він, як полум’яний поет і сердечний мудрець, огортав 
свої натхненні і світлі фантазії у форми цнотливої вічної істини. 
І через те його ідеали, сповнені красою життя, здаються нам та-
кими милими, такими близькими і рідними» [цит. за: 5].

Невичерпним джерелом для розуміння естетичних поглядів 
Т. Шевченка є його «Щоденник», з якого розуміємо, що, окрім 
поривань до істини, важливим у його уявленні було тяжіння до 
краси, гармонії. «Яким живлющим і дивним є вплив краси на 
душу людини», – занотував він 18 листопада 1857 pоку, високо 
цінуючи красу і в природі, і в мистецтві. Проте сухе, схолас-
тичне теоретизування з приводу краси і прекрасного було для 
Т. Шевченка неприйнятним. Прочитавши книжку польського 
філософа-гегельянця К. Лібельта «Естетика, або Наука про 
прекрасне», поет-мислитель записав: «Для людини, обдарова-
ної <...> божественним розумом – чуттям, подібна теорія є по-
рожньою балаканиною і навіть більше того – шарлатанством. 
Якби ці мертвотні вчені-естетики, ці хірурги прекрасного за-
мість теорії писали історію образотворчих мистецтв, то від цьо-
го було б значно більше користі. Вазарі переживе цілі легіони 
Лібельтів». Т. Шевченко мав на увазі італійського митця і до-
слідника мистецтва Дж. Вазарі, який 1550 року опублікував 
сто тридцять три «Життєписи найславетніших живописців, 
скульпторів та архітекторів». 

Т. Шевченка захоплює не краса заради краси, а її філо-
софський гуманний сенс, який сприймається серцем. Так, та-
лант М. Гоголя він убачав у тому, що це «справжній знавець 
серця людського і наймудріший філософ. Навіть найбільший 
поет повинен побожно схилятися перед ним, як людинолю-
бом» [10]. Відчувши, що традиція М. Гоголя творчо відгук-
нулася в прозі М. Салтикова-Щедріна, Т. Шевченко ще раз 
засвідчив свою істинну повагу до українського генія Росії і 
звернувся до письменників із закликом поставити своє слово 
на захист людини і всього людяного в житті: «Друзі мої, щирі 
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мої! Пишіть, подайте голос за цю бідолашну, принижену голо-
ту! За цього зневаженого, безсловесного смерда!» [10]. Отже, 
краса мистецька повинна бути ще й дієвою, войовничою і ціле-
спрямованою. Ці критерії лягли в основу естетики критичного 
реалізму як в Україні, так і в Росії. 

Т. Шевченко як письменник і мислитель надавав велико-
го значення літературній критиці, потребуючи уваги і до своїх 
творів. Митець прагнув діалогу зі світом, він намагався почути 
відгомін власної творчості. У вірші «Хіба самому написать…», 
який з’явився у вигнанні на Кос-Аралі, читаємо: «Мені, було, 
аж серце мліло, / Мій боже милий! Як хотілось, / Щоб хто-
небудь мені сказав / Хоч слово мудре; щоб я знав, / Для чого я 
пишу? Для кого? / За що Вкраїну я люблю? / Чи варт вона огня 
святого?..» [10]. Отже, критика як літературно-естетична реф-
лексія окреслює насамперед мету творчості (для кого і для чого 
витворюють літературу), звідки випливає її сенс і сакральне 
призначення.

Т. Шевченко, звертаючись до естетичної проблематики, 
окреслив своєрідну філософію мистецтва, яка конституйована 
навколо таких позицій художнього світогляду:

– матеріалізм естетики: прекрасне закорінене в реальному 
житті, а мистецькі ідеали – у самій дійсності;

– митець – своєрідний деміург, що уникає копіювання дійс-
ності, оскільки творить нову художню реальність;

– заперечення натуралізму, так само ілюзорності «польо-
тів» творчої уяви письменника, відірваних від навколишньої 
дійсності;

– реалізм і народність мистецтва;
– письменник не може керуватися лише власними суб’єктив-

ними уявленнями та бажаннями, а виявляє душу народу й, 
ширше, дух нації та часу.

Ці твердження є результатом естетичного осмислення 
Т. Шевченком світоглядних проблем і психологічних особли-
востей творчого процесу, ролі в ньому художнього домислу, 
що вплинуло на розуміння характеру і значення літературної 
критики.

Звертаючись до ідей художнього світогляду Т. Шевченка, 
які викладені в «Щоденнику», повістях «Художник», «Музи-
кант», чітко вимальовується Шевченкове твердження про те, 
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що основою мистецтва, будь-якого виду художньої творчості 
є зовнішній світ, природа та людське суспільство; саме ж мис-
тецтво він розглядав як відображення цього світу в єдності 
художніх образів та ідеалів. Це підтверджує спрямованість 
творчості Т. Шевченка проти «псевдоестетичного» принципу 
«мистецтво для мистецтва», як наслідок – її перманентна ак-
центованість на життєвій правдивості і народності. 

У художньо-естетичному світогляді Т. Шевченка також 
окреслена проблема мистецького пізнання світу. Відповідно 
до поглядів письменника-мислителя, «…митець зобов’язаний 
та повинний не просто механічно списувати видиме, натуру, 
а вникати в сутність життя, природи, виводити і створювати 
з натури художній образ, художній ідеал реального, розкри-
вати характер, закон, тенденцію розвитку реального життя» * 
[6, с. 275]. Продовжуючи роздуми над цією проблематикою, 
Т. Шевченко наголосив на тому, що митець, створюючи витвір 
мистецтва, ніби доповнює дійсність творчою уявою, естетично 
збагачує окремі явища, відбираючи їх з реального життя. Най-
суттєвіше в житті перетворюється завдяки митцеві в мистець-
кий ідеал і виявляється в реальному художньому образі.

Важливою характеристикою естетики Т. Шевченка є звер-
нення до проблеми натхнення в мистецтві. На його думку, 
натх нення та запал («восторг») у підсумку породжені красою 
об’єктивної реальності, безмежним розвитком та гармонією її 
різноманітних явищ, умовами життя людей, їхніми справами, 
думками, прагненнями та цілями. В одному з листів поет-мис-
литель писав: «Запал <…> здобувається тільки глибоким ро-
зумінням краси, безкінечності, симетрії та гармонії у природі» 
[10, с. 128]. Показово, що проблему натхнення нерідко піднімав 
і його сучасник – П. Куліш. На відміну від «реалізму» Т. Шев-
ченка, очевидним є традиційний ідеалістичний погляд пись-
менника-романтика на естетичну природу поетичного підне-
сення (вірші зі збірки «Дзвін»: «Побоянщина», «Стою один», 
«Дума про найвищий дар», «До кобзи та до музи», «Каверзни-
кам», «Одвідини», «Праведне панування»).

Численні висловлювання Т. Шевченка про красу вможлив-
люють окреслення досить повної картини його розуміння пре-

* Переклад з російської авторів статті. – Ред.
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красного. Для естетичних поглядів поета характерне розуміння 
краси як реально існуючої іманентної сутності, яка притаман-
на природі, людині та людським стосункам. Звідси й наголос 
одного з дослідників творчої спадщини й естетичних поглядів 
Кобзаря І. Назаренка на тому, що прекрасне для Т. Шевченка – 
це життя. Однак, учитуючись у рядки, написані Тарасом, що  
«...Любов є животворящий вогонь у душі людини і все, ство-
рене людиною під впливом цього божественного почуття, від-
мічено печаткою життя і поезії» [10, с. 255–256], ми відчуваємо 
майже «трансцендентне» розуміння прекрасного, а не «реаліс-
тичне» тлумачення його лише через феномен життя, нехай і в 
гармонійних формах. 

Розмірковуючи над естетикою Т. Шевченка, відомий су-
часний дослідник творчої спадщини Кобзаря І. Фізер [9] ви-
окремив такі естетичні епістеми: 1) домінантна роль поета в 
контексті історичних і суспільних процесів; 2) первинність 
почуттів над розумом; 3) трагічна відірваність творчої людини 
від громади; 4) бунт проти сковуючого status quo; 5) відчутна 
наявність минулого. Отже, сформульовані позиції не повністю 
співпадають з характеристиками естетичного світогляду поета, 
представленими в роботі І. Назаренка. Наявною є методоло-
гічна суперечність дослідницьких позицій і оцінок вищезаз-
начених авторів, яка породжує головне питання: творчості й 
естетиці Кобзаря притаманні романтизм чи реалізм, визнання 
первинності розуму чи первинності почуттів? 

Із цього приводу слушно буде зауважити, що діаспорний лі-
тературознавець В. Петров у роботі «Естетична доктрина Шев-
ченка», яку опублікували в Мюнхені ще 1948 року, наголосив 
на створеній Т. Шевченком особливої, відмінної від існуючих 
на той час, естетичної доктрини. За його словами, «у Шевченка 
слід шукати не зв’язків з романтиками, не проявів романтизму 
або реалізму, а шевченкізму, розкриття його власної, своєї літе-
ратурної доктрини, основ теорії, розробленої ним із сполучення 
Біблії, фольклору, історизму, революційного пафосу й творчих 
фантасмагорій поета» [цит. за: 9, с. 89]. Тобто естетичним погля-
дам Т. Шевченка притаманний своєрідний художній «універса-
лізм», що охоплює загальнолюдські, етнокультурні, історичні й 
особисті духовні цінності в цілісному філософсько-поетичному 
світогляді й творчості генія українського народу [див.: 8].
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З позиції історії української естетичної думки художній 
світогляд Т. Шевченка генетично й семантично відповідає 
законо мірностям становлення та формування донаукової і 
наукової парадигми естетики в Україні. Цей багатобарвний 
процес був органічно вплетений у соціокультурний контекст 
історичного буття українців, у їхню ментальність, духовність, 
культуру, мистецтво. Український естезис, як духовно-чуттє-
ва сфера світо відношення, способу життя, екзистенціальних 
переживань, притаманних етнічному ядру нації, породжував 
неповторну естетосферу соціуму, особливий склад мислення 
і почування. Естетична думка так чи так супроводжувала всі 
життєві процеси пра- і власне українців, генерувалася самою 
природою різних регіонів України, мальовничими ландшафта-
ми степу і лісів, гір і річок, синім небом і золотим колоссям. 
Працею і піснею, святами і святістю, фольклором і народни-
ми ремеслами український народ естетично утверджував своє 
світовідношення як «святовідношення», мудро розмірковуючи 
про красу природи, людини, життя, кохання, емоційно-вираз-
них барвників у «віночку» повсякденного існування [див.: 3].

Як засвідчив наш історико-естетичний аналіз [2], україн-
ський естезис і відповідний йому дотеоретичний і науковий 
дискурс, маючи спільні для всіх європейських народів риси, 
вирізняються і певними етнокультурними особливостями. 
У чому ж полягає специфіка українського етнонаціонального 
естетичного «думання», позатеоретичної і власне теоретичної 
рефлексії? 

По-перше, онтологічно вона зумовлена панестетизмом 
українського буття і мислення, світостановлення та менталь-
ності. На нашу думку, іманентний українству панестетизм ге-
нетично й органічно пов’язаний з архетиповими принципами 
його етнокультури: софійністю, кордоцентризмом, антеїзмом, 
соборністю соціокультурного існування.

Софійність як принцип мудрого влаштування буття вияв-
ляється через ідею та іпостась краси в повсякденному і «свят-
ковому», сакральному планах українського світовідношення 
як «святовідношення». Ідеал Софії – Божественної Прему-
дрості – з прийняттям християнства поглибив традиційний 
культ шанування мудрості і краси природи, характерний ще 
для язичницьких пращурів у поклонінні Великій Богині – 
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Magna Mater. У християнізованій Київській Русі він транс-
формувався і збагатився культом Богородиці, який корелює 
з утвердженням софійності, благодаті, панестетизму. Праця і 
побут, спілкування і творчість, мова і ментальність – усе в бутті 
та свідомості українців тяжіло до ідеалів життєвої мудрості як 
«благолєпія».

Кордоцентризм як домінанта «серця» в українському світо-
відношенні та визначальний принцип етноментальності та-
кож підживлюють феномен українського панестетизму. Сер-
це – духов ний «органон» і архетип «внутрішньої людини» – є 
джерелом естетичного світосприйняття, переломлювачем зов-
нішньої краси у внутрішніх порухах душі. Завдяки «серцю» 
український естезис і естетична думка вирізняються поглибле-
ною емоційністю, одухотвореною чуттєвістю, філософським 
ліризмом, піднесеним романтизмом, часто навіть розчуленим 
сентименталізмом, пісенністю, поетичністю. Іншими словами, 
у панестетизмі софійність збагачується емоційністю, а «синер-
гія серця» інтегрує мудрість, добро і красу в ідеалі калокага-
тії як носія всіх духовних чеснот, ушляхетнених естетичними 
формами сприйняття, переживання творчості, мислення, по-
чування, поводження.

Принцип антеїзму – нерозривного зв’язку із Землею в пря-
мому і переносному сенсах слова – наділяє український пан-
естетизм глибинним відчуттям краси природи, любов’ю до 
рідного довкілля, батьківської хати, родового обійстя. Шану-
вання Матінки-Землі тут збігається з культом Матері, Жін-
ки, Берегині. Панестетизм неможливий без жіночого начала в 
етноментальності українця, бо «українці – то народ жіночий» 
(Г. Грабович), тому душевна м’якість, щирість, безпосеред-
ність художньо-естетично виявляються у всіх сферах україн-
ського буття. Відтак у світовідношенні як «святовідношенні» 
об’єднано архетипи Слова, Серця, Матері, Неньки-Вітчизни.

Принцип соборності, у його православному тлумаченні, ха-
рактеризує духовну спорідненість українців, їхнє «колективне 
позасвідоме», що естетично одухотворює переживання світу, 
спільноти, громади, власного існування в соціумі. Духовно-ре-
лігійні зв’язки між людьми як «братів і сестер», почуття власної 
невіддільності від Церкви як «собору душ» налаштовують на 
естетизацію міжлюдських стосунків, на конкордизм, чемність, 
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взаємоповагу, «дизайн» спілкування в сім’ї та общині. Панес-
тетизм пов’язаний і з релігійністю, моральністю, соборністю 
українського буття і свідомості, а принципи софійності, кордо-
центризму, антеїзму естетично маніфестуються і в архетипах 
«Храм», «собор», «толока», розкриваючи духовне багатство ек-
зистенціальної тріади «Дім–Поле–Храм».

По-друге, український естетичний дискурс має акцентуйо-
ваний психологічний характер. Психологізм національної «фі-
лософії краси» і «філософії мистецтва» так само генерується 
кордоцентризмом української душі, який визначальний і в ес-
тетичному «думанні». Тонка емоційність, одухотворена чуттє-
вість, ніжний ліризм українського естезису породжують і від-
повідні нюанси думки про емоційно-виразні феномени життя і 
культури, схильність до інтроверсивності естетичної рефлексії, 
до психологічної аналітики чуттєвого. Не випадково І. Фран-
ко розумів естетику як «науку про чуття», тобто психологічну 
дисципліну з відповідним понятійно-категоріальним апаратом 
дослідження «секретів поетичної творчості». Через всю історію 
української естетики «червоною ниткою» пройшла підвищена 
увага до аналітики сприйняття, почуття, творчості, смаків, оці-
нок, ідеалів у сфері мистецтва і людського розвитку.

По-третє, зазначений в аналізі антропоцентризм також є 
відмінною особливістю естетичного рефлексування в Україні 
із часів Київської Русі й до сучасної київської філософської 
школи. Людина «зовнішня» і «внутрішня», її тілесна і духов-
на краса так чи так завжди були предметом споглядання, оці-
нювання, розмислу. Антропологізм української естетичної 
думки спирався на ідеї людиномірності «космосу, фюзису, по-
лісу» античної Греції; «передустановленої гармонії» і синергії 
естетики Візантії; ренесансного гуманізму та гедонізму, но-
вочасних учень про чуття і смаки, виховання досконалої лю-
дини; на ідеї людської краси в естетичних системах І. Канта  
і Г.-В.-Ф. Гегеля; на німецьку психологічну естетику другої 
половини ХІХ ст.; «філософію життя», екзистенціалізм, фе-
номенологію, персоналізм та інші антропологічно орієнтовані 
концепції в естетиці ХХ ст. Власні етнонаціональні традиції 
розуміння людиномірності краси світу, природи, культурних і 
мистецьких форм походять з міфологічної свідомості й фольк-
лору, релігійної та світської літератури, філософії, поетики, ри-
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торики, гомілетики в українському духовному спадку. Антро-
пологізм філософсько-естетичних поглядів Г. Сковороди і 
П. Юркевича, І. Франка й О. Потебні сьогодні знайшли своє 
продовження в позиціях «світоставленнєвого» підходу до ес-
тетики (В. Іванов, В. Табачковський, В. Малахов, В. Личковах, 
О. Наконечна), у розбудові сучасної «антропологічної есте-
тики» (О. Воєводін, В. Панченко, Д. Скальська, К. Сичова), 
у «метаантропологічній» парадигмі естетичного знання (В. Ха-
мітов). Попри зовнішню різноманітність згаданих концепцій, 
їх об’єднує спільна ідея калокагатії, калокагативного принци-
пу в українській естетиці (Л. Левчук).

По-четверте, становлення і розвиток вітчизняної естетичної 
думки в Україні часто відбувалися з огляду на мистецькі й літе-
ратурно-критичні процеси. Українська естетика у своїй історії 
нерідко виступала як своєрідна «філософія мистецтва», тран-
сдискурсивна «ідеологія» літературно-художньої критики. Тео-
ретиками мистецтва і носіями естетичної думки були самі мит-
ці: письменники, поети, художники, композитори, арт-критики. 
Представники українського бароко, романтизму і реалізму 
ХІХ ст., модерністи, авангардисти і неокласики, «соц реалісти» 
і «шістдесятники» ХХ ст., сучасні постмодерністи й етнофуту-
ристи – усі вони мали своїх «рупорів духу», глашатаїв естетич-
ного credo, які маніфестували творчі ідеї, програми, проекти. Так 
само і літературно-художня критика інколи була справжньою 
«рухливою естетикою», де в аналізі мистецьких артефактів ви-
ношувалася і виголошувалася певна естетична «ідеологія» (від 
П. Куліша й І. Франка до Є. Маланюка, І. Дзюби, М. Жулин-
ського, Ю. Шереха, С. Павличко, Т. Гундоро вої та ін.).

По-п’яте, українській естетичній думці властива змістова 
імпліцитність, коли її ідеї, поняття, концепти «розчинені» в 
текстах культури, художніх мовах мистецтва. За своєю іма-
нентною природою естетичний дискурс часто є «вбудованим» 
у мову і ментальність, повсякденний побут і спілкування, ми-
лування природою і творчу діяльність.

Загальновідомо, що українська мова вирізняється своєю 
м’якістю, пісенністю, мелодійністю. Світові вона відома як 
«солов’їна» мова, у якій естетичний компонент виявлений не 
лише через зовнішні формальні ознаки, а «звучить» у її мело-
сі – інтонаціях, ритміці, гармонії.
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До того ж власне природу дискурсу становить єдність мис-
лення і мови, вибудовуючись у взаємній детермінації мови і 
ментальності, мовлення, свідомості й позасвідомого. Україн-
ський естетичний дискурс імпліцитно присутній у цих мовно-
ментальних зв’язках, прикрашаючи розмаїті тексти культури, 
мистецтва, літератури характерними інтонаціями, граматични-
ми зворотами, неперекладними ідіомами. До прикладу, росій-
ська мова М. Гоголя настільки українізована, що започаткувала 
нову літературну мову в Росії після О. Пушкіна, В. Жуковсько-
го, М. Карамзіна… А скільки в мові М. Гоголя суто української 
мальовничості, соковитості, метафоричності, гумору! Це вкот-
ре засвідчує, що етнонаціональний дискурс може бути розчи-
неним, «імплантованим» навіть в інші мови та артефакти «чу-
жих» культур, не кажучи вже про «свої», рідні, вітчизняні.

Естетична думка в Україні імпліцитно є властивою всьому 
Lebenswelt, «життєвому світу» українців, виявляючись у гар-
но оздоблених, мальовничих, справді «живописних» формах 
їх праці і побуту, дозвілля і спілкування. Звідси й відомий на 
весь світ український декоративізм: від писанок і вишиванок 
до народної іконографії і феноменології української етнокуль-
тури – її виявлень у всіх формах етнонаціонального існування, 
в екзистенціалах «Дому–Поля–Храму», у мові, мистецтві, лі-
тературі [1, вип. 95].

Мабуть, цей універсалізм, панестетизм та водночас імплі-
цитність українського естезису й естетичної думки генетично 
закладені вже в самій «при-роді», ландшафтних особливостях 
геокультурного буття українців. Багата українська природа з її 
знаними чорноземами і численними водними артеріями, Кар-
патські гори і Чорне море, поліські ліси і таврійські степи, пол-
тавсько-черкаські яри і закарпатські полонини породили особ-
ливу «метафізику краю» (Фосильйон), власне ту «живописну 
Україну», яку так палко любив і оспівував Т. Шевченко. 

До естетичної краси спільноукраїнської Землі і Неба дода-
ються неповторні регіональні пейзажі субетнічних місцевостей. 
Українські поліщуки і подоляни, гуцули і лемки, слобожанці і 
кримчани, галичани і русини, потомки полтавських, чернігів-
ських, черкаських, запорозьких, чорноморських і дунайських 
козаків у своїй творчості естетично втілили прекрасні образи 
рідних місць, що в національній «соборності» виявлено різно-
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барвним букетом, багатокольоровим вінком «естетики регіо-
нів». Наприклад, усім добре відома Довженківська естетика 
«зачарованої Десни» пов’язана з метафізикою дивовижності 
Чернігово-Сіверського краю [4]. Кожен регіон України має 
свою «імпліцитну естетику», що адекватно відтворена в субет-
нічних особливостях етнокультури, духовно-чуттєвому світо-
відчутті, у мові, переживанні краси, естетичній думці.

Відтак «імпліцитність» українського естетичного дискурсу 
пов’язана з його панестетизмом, психологізмом, антропоцент-
ризмом і арт-критицизмом, обумовлює присутність «філософії 
краси» і «філософії мистецтва» в усіх сферах соціального буття 
й етнонаціональної свідомості, у способі життя і формах куль-
тури. Естетична рефлексія так чи так супроводжує творчі акти 
діяльності й пізнання, поводження та комунікації. Тому в істо-
рії української естетичної думки джерелами відповідного дис-
курсу стають міфологія і фольклор; пам’ятки архітектури, мис-
тецтва і літератури; філософські, релігійні та риторичні тексти; 
гомілетика, поетика, літературно-художня критика.

Звичайно, як і в історії світової естетичної думки, в укра-
їнській теоретичній естетиці є свій «донауковий» і власне 
«науковий» періоди. Перший пов’язаний зі становленням ес-
тетичного рефлексування у формах «практичної» естетики і 
має імпліцитну «вбудованість» в етнонаціональний естезис, 
багатоманітну естетосферу суспільства (від києворуської до 
барокової доби в історії України). Другий, «науковий», пе-
ріод набрав академічних форм в українських університетах 
ХІХ–ХХ ст., корелюючи з розвитком української філософії, 
мистецтва, літературно-художньої критики. Однак, як би не 
різнилися періоди і текстуальні форми естетичного дискурсу, 
усі вони – взаємопов’язані ланки єдиного інтелектуально-ду-
ховного і культурного процесу, який так чи так вирізняєть-
ся особливими етнонаціональними і теоретико-змістовими 
ознаками.

Українська естетика – це естетика «святовідношення» і пан-
естетизму, людиноцентризму і конкордизму, тонкого психоло-
гізму й іманентного арт-критицизму. Відтак українська «філо-
софія краси» і «філософія мистецтва» органічно розчинені в 
текстах етнонаціональної культури, породжуючи неповторні 
форми естетичного дискурсу і мистецтва. 
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Людмила Новікова  
(Одеса)

ТАРАС ШЕВЧЕНКО ПРОТИ АПОЛЛОНА 
СКАЛЬКОВСЬКОГО ЯК ІСТОРИКА ГАЙДАМАЧЧИНИ: 

ДО ІСТОРІЇ ПОЯВИ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ  
ОДНІЄЇ ІСТОРІОГРАФІЧНОЇ ОЦІНКИ (МІФУ?)

Минуло 70 років із часу Коліївщини, і саме в «ювілейний», 
1838, рік Т. Шевченко отримав довгоочікуване розкріпачення. 
Достатньо випадкові обставини звільнення пробуджували в по-
етові історичні спогади про буремні події XVIII ст., закріплені в 
його свідомості ще з дитинства. І ці спогади про минувшину, по-
єднані із сучасними питаннями, набували для нього особливої 
ваги. Датою визволення означена й присвята В. Григоровичу, 
уміщена в поемі «Гайдамаки» (1841). Ця пое ма мала передати 
сучасникам історичну пам’ять про гайдамаків та Коліївщину, 
так само як і поезія «Холодний Яр» (1845). Якщо «Гайдамаки» 
були надруковані й привернули значну увагу громадськості, 
особливо на Правобережній Україні [25, с. 28, прим.], то «Хо-
лодний Яр», разом з іншими творами 1844–1847 років, у друці 
не з’явився. Однак, за свідченнями сучасників, вони теж мали 
поширення в копіях, «были знакомы русским образованным 
людям, как знакома была в свое время комедия Грибоедова 
“Горе от ума” задолго до ее напечатания» [16, с. 48].

Саме в поезії «Холодний Яр» і вміщено відому критику від 
Т. Шевченка щодо негативного ставлення до гайдамаків:

«Гайдамаки не воины — 
Розбойники, воры.
Пятно в наший истории...»
Брешеш, людоморе!
За святую правду-волю
Розбойник не стане… [39, с. 356].

Ми поставили завдання з’ясувати передумови та час появи 
в історіографії творчості поета, а також історіографії, присвя-
ченій його сучаснику, одеському історику А. Скальковському, 
твердження про призначення цих рядків останньому. Актуаль-
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ність проблеми пов’язана з тим, що таке ототожнення має місце 
й у новіших дослідженнях [7, с. 122; 15, с. 46; 29, с. 104; 32, с. 8], 
хоча прямих підстав у джерелах для нього немає, окрім аксіо-
матичної різниці в поглядах Т. Шевченка й А. Скальковського 
та подібності словника поета при характеристиці гайдамаків з 
рядків «Холодного Яру» до цитат із творів історика, зокрема 
вислову «Пятно в нашей истории…» [35, с. 595]. Водночас на-
слідки такого ототожнення на тлі загального ставлення до генія 
Т. Шевченка в українському суспільстві, для оцінки та рецепції 
не тільки доробку А. Скальковського з історії Гайдамаччини, 
але й усієї його історіографічної спадщини, яка сприймалася 
крізь призму ставлення історика до цієї теми, виявилися не-
гативними. Така ситуація як історіографічна проблема отрима-
ла осмислення здебільшого вже в 1990–2000-х роках [7, с. 116; 
29, с. 104].

Події Гайдамаччини і Коліївщини викликали в 1840-х роках 
майже одночасну появу поетичних та наукових інтерпретацій 
після послаблення офіційних заборон на пов’язану пробле-
матику, таку, як історія уніатської церкви. Так, паралельно за 
часом до згаданих творів Т. Шевченка та до видання «Чиги-
ринського Кобзаря та Гайдамаків» 1844 року з’являються ро-
боти А. Скальковського «История Новой Сечи, или послед-
него Коша Запорожского» (1841), де він торкається історії 
Гайдамаччини, та «Наезды гайдамак на Западную Украину в 
XVIII столетии, 1733–1768» (1845). Наступного року поба-
чило світ друге видання «Истории Новой Сечи…». Хрестома-
тійним твердженням у літературі стала згадка про те, що по-
гляди історика були викликом для поета, який написав гнівну 
відповідь у «Холодному Яру». Однак більше підстав, на наш 
погляд, є для ствердження впливу шевченкових «Гайдамаків» 
на А. Скальковського. Так, І. Дузь зазначив, що «Гайдамаки» 
потрапляють в Одесу наприкінці 1843 року, і вже в лютому 
1844-го їх було неможливо знайти в продажу [5, с. 147–148]. 
Саме тоді А. Скальковський працював над своєю монографією 
з історії Гайдамаччини.

Надалі, в умовах існування наукового, суспільного та, зо-
крема, політичного інтересу до історії Гайдамаччини в Украї-
ні другої половини ХІХ ст., присвячені Гайдамаччині твори 
Т. Шевченка й праці А. Скальковського з’являються знову 
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майже водночас: «Гайдамаки» – 1886 року, а стаття А. Скаль-
ковського з історії Гайдамаччини і третє видання його книги 
«Истории Новой Сечи…» – у 1885–1886 роках [19; 21; 22]. Така 
одночасність, імовірно, стала однією з передумов майбутньої 
тези про «виклик-відповідь». Однак існували більш глибокі 
передумови для того, аби згодом в історіографії з’явилася мож-
ливість установлення контроверзи між творами Т. Шевченка 
й А. Скальковського, а також узагалі сприйняття їх відповід-
ної творчості як подібної контроверзи. Ми виокремили кілька 
таких передумов.

Формування інтересу до Гайдамаччини: спільне й від-
мінне. Зауважимо, що Гайдамаччина ввійшла у світогляди 
Т. Шевченка й А. Скальковського із самого дитинства, що, 
імовірно, згодом сприяло кристалізації підходів до аналізу 
пов’язаних подій уже у творчості або дослідницькій діяльності. 
О. Лазаревський один з перших звернув увагу на роль дитя-
чих вражень Т. Шевченка у формуванні його інтересу до теми 
Гайдамаччини. Він зазначив, що поет зазнав впливу діда, Івана 
Андрійовича Шевченка, «живого свідка Коліївщини», на що 
вказував і сам Т. Шевченко в «Гайдамаках». Велике значення 
мали й подоро жі маленького Т. Шевченка до Мотронинського 
монастиря, де він уважно вивчав могили «коліїв» та слухав, як 
богомольці ділилися своїми спогадами про них [25, с. 19, 24–
25]. В «Автобіографії» Т. Шевченко також згадував про любов 
у дитинстві до гайдамацьких пісень [37, с. 50, 197]. 

На відміну від Т. Шевченка, А. Скальковський народився 
вільним. Виховувався в симбіозі різних культур, під впливом 
різних історичних «переказів»: біля Житомира розміщена була 
горезвісна Кодня, де відбувалися масові страти гайдамаків, а 
перебуваючи над р. Тікич, очевидно, у маєтку свого батька, він 
слухав перекази про запорозьке козацтво (імовірно, і про гай-
дамаків) [23, с. 3]. Відповідно А. Скальковський, зважаючи на 
походження, обставини виховання, міг у дитинстві ознайом-
люватися з різними оцінками Коліївщини, тоді як Т. Шевчен-
ко, завдяки родинному зв’язку з подією, сприймав здебільшого 
з погляду її учасників – з боку гайдамаків, хоча й намагався в 
передмові до «Гайдамаків» цей історичний досвід представи-
ти як попередження дальших конфліктів між слов’янськими 
народами. 
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Методологічні підходи: між народним баченням минулого 
та інтерпретацією «письменних». Наприкінці 1830 – на почат-
ку 1840-х років ще відчутним був вплив ідейної течії романтиз-
му. Романтизм тим легше був засвоєний Т. Шевченком, що він 
сам походив із соціального прошарку, представники якого були 
носіями фольклорних спогадів або безпосередніх вражень від 
подій. Як наслідок, у його працях з’являється протиставлення 
народного бачення своєї історії історичним коментарям «пись-
менних», яким поет ще в «Гайдамаках» говорив: «А розумне 
ваше слово Брехнею підбите» [35, с. 58–59]. Імовірно, що до 
«письменних» Т. Шевченко зараховував й окремих істориків. 
На це, зокрема, указує його пізніша оцінка книги П. Куліша 
«Записки о Южной Руси» (1857): «Тут живо вилиті і кобзарі, і 
гетьмани, і запорожець, і гайдамака… Куліш тут свого нічого не 
додав [курсив наш. – Л. Н.], а тільки записав те, що чув від слі-
пих кобзарів…» [38, с. 122]. Проблема історичної інтерпретації 
була близькою і для інших сучасників, зокрема й для П. Кулі-
ша. Останній у листі до Й.-І. Крашевського (1886), виходячи з 
власних міркувань про історію відносин між поляками та укра-
їнцями, висловив занепокоєння з приводу суспільного впливу 
«лженауки» [26, с. 98]. Слід зазначити, що А. Скальковський 
також не заперечував можливості використання фольклорних 
джерел і навіть написання історії Півдня України, заснованої 
виключно на переказах, а також залучення даних наративних 
джерел, якими він користувався при зображенні подій Колі-
ївщини. Однак за наявності документальних пам’яток він від-
давав пріоритет останнім, а його історичні праці мають чітко 
виражену, зокрема в передмовах, мету як основу для інтер-
претацій подій. Уже це давало привід висловлювати загальні 
оцінки його історичним висновкам. Окремі дослідники (той 
же П. Куліш) уважали А. Скальковського не завжди послідов-
ним інтерпретатором історії (наприклад, козацтва), дорікаючи 
йому в тому, що він обмежує іншим доступ до користування 
документами Коша Нової Січі [8, с. 45]. Імовірно, що й висвіт-
лення теми Гайдамаччини А. Скальковським потрібно розгля-
дати лише як проведення власних поглядів.

Водночас зауважимо, що апеляція виключно до народної 
пам’яті, яку відстоював Т. Шевченко, є прерогативою поетич-
ного осмислення історичних подій. І ця виключність  могла 
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існувати в межах дискурсу романтизму. Однак і народна 
пам’ять – широке поняття. Вона має складну структуру, за-
лежить від конкретних носіїв, впливу часу, регіону. Якщо на 
Правобережній Україні гайдамаків сприймали як героїв, то на 
півдні України, у Подунав’ї, поширювали інформацію про гай-
дамаків дещо іншого характеру. Так, А. Скопець у 1890 році з 
Рені писав до В. Гнилосирова: «Більше ж тут хохлів осталось 
від бродячих гайдамаков, котрі колись займались по Дунаю 
розбоєм. Всі вони знають Тараса…» [26, с. 128].

Категорія «національного» (у зв’язку з категоріями «по-
літичного» й «соціального») та питання про рецепцію погля-
дів «іншого». Ще наприкінці ХІХ ст. О. Огоновський, розгля-
даючи творчість Т. Шевченка, указав на те, що у творах поета 
1838–1843 років відображений романтично-національний на-
прямок, а 1843–1847 років – політико-національний [17, с. 2]. 
Аналіз ставлення Т. Шевченка до категорії «національного» 
можна розпочати з методологічного постулату, висловленого в 
праці І. Дзюби: «Шевченко взагалі весь категорично протипо-
казаний однозначним інтерпретаціям, а “Гайдамаків” це стосу-
ється особливо» [4, с. 174].

Зростання інтересу до питань народності внесло вагомі 
корективи у світогляд української інтелігенції. На середину 
1840-х років формуються підвалини виключної української 
ідентичності, або особливої подвійної україно-слов’янської, 
яка отримує теоретичне й термінологічне підґрунтя в докумен-
тах Кирило-Мефодіївського братства. Саме в цей час зростає 
значення національного й для Т. Шевченка, що знайшло вияв 
у характеристиках неукраїнців у листуванні та у зверненні до 
теми єдності слов’ян – українців та поляків, роз’єднаних іс-
торією. У передмові до «Гайдамаків» 1841 року, після згадки 
про те, що «ляхи боролися з козаками», ми натрапляємо на такі 
слова: «…всі ми однієї матері діти, …всі ми слов’яни. Серце бо-
лить, а розказувати треба: нехай бачать сини і внуки, що бать-
ки їх помилялися, нехай братаються знову з своїм ворогом…» 
[37, с. 201]. Однак ставлення поета до поляків справді було 
неоднозначним [4, с. 180–181]. Родич Т. Шевченка – В. Шев-
ченко – у спогадах 1875 року вказував на те, що представники 
польського національного руху покладали на поета сподіван-
ня, у випадку постання його як малоросійського гетьмана, на 
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«воскресіння Польщі». При цьому він скептично зауважував: 
«Так-то вони знали Шевченко і його думки і погляди на шля-
хетську Польщу!». Національний зміст поняття «поляки» в 
Т. Шевченка часто поєднувався із соціальним та політичним 
[37, с. 197]. Зокрема, у «Гайдамаках» ми натрапляємо на такий 
термін щодо Речі Посполитої, як «шляхетчина» [35, с. 63]. 

Якщо Т. Шевченко в передмові до «Гайдамаків» ставив 
зав дання фактично віддати історії те, що вже їй належить, то 
сприйняття поеми в суспільстві все ж таки мало узгоджувало-
ся зі вказаною передмовою. Ставлення до «Гайдамаків» фор-
мувалося на основі їх змісту, тому вже по смерті Т. Шевченка, 
1866 року, М. Лазаревський у листі до П. Куліша повідомляв 
про те, що в брошурі, яка мала вийти за кордоном, мовиться, 
що поляків та українців «поспорила» Москва, а ще більше літе-
ратурні твори Т. Шевченка і П. Куліша [26, с. 44–45]. Подібне 
сприйняття суспільного потенціалу «Гайдамаків» трапляється 
й у листуванні І. Липи (1893), який не радив Б. Грінченкові по-
ширювати поему серед народу, щоб не довести до крайнощів 
«національного ворогування до ляхов» [26, с. 154].

Привертає до себе увагу факт, що та частина інтелігенції в 
Російській імперії, яка високо оцінювала Т. Шевченка і зде-
більшого не була українською  чи «руською» з походження 
або за культурою, або не заявляла про себе як носія ідеї «на-
ціональності» (або як виключно цієї ідеї), сприймала його як 
поета наднаціо нального, як виразника загальнолюдських праг-
нень. Подібні оцінки трапляються і в листах благодійників, 
які надсилали кош ти в редакції одеських газет на побудову 
народної шевченківської школи. Люди «очевидно не русского 
происхождения» називали Т. Шевченка «печальником горя 
народного» [16, с. 32]. Відповідне сприйняття відчувається і 
в словах М. Біляшівського, який зазначив, що популярності 
Т. Шевченка сприяла реформа 1861 року, яка «визначила йому 
місце серед народних героїв» [25, с. 314]. У цих оцінках міс-
титься вплив нових історичних умов другої половини ХІХ ст. 
Свою роль зіграла й та обставина, що твори Т. Шевченка не 
мали тоді широкого розповсюдження, що не сприяло форму-
ванню ставлення саме до його творчості, і поет був більше відо-
мий тоді «по скорбной жизни своей» [16, с. 35]. Однак сучасни-
ки виходу «Гайдамаків» у 1841 році сприймали цей твір саме в 
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контексті романтичного захоплення ідеями народності, рідної 
мови [27, с. 88, 106]. Подібне сприйняття бачимо наприкінці 
ХІХ – на початку ХХ ст. серед представників української на-
уки та українського національного руху, які вже пізнішу твор-
чість Т. Шевченка поєднували і з орієнтацією на соціальні пи-
тання [28, с. 93].

Ураховуючи велике значення національного (поряд з на-
ціонально-соціальним) для Т. Шевченка в 1840-х роках, мір-
кування А. Скальковського щодо Гайдамаччини як висновки 
історика, рід якого польського походження, потенційно могли 
розглядати, на нашу думку, як неправдиву історичну інтерпре-
тацію. Сам А. Скальковський виховувався в змішаній родині. 
Він, як дід і батько, був православним [24, с. 37; 30, с. 23]. Для 
А. Скальковського певний час вагували польська культура, 
польська мова і народність, однак із середини 1830-х років 
він остаточно обрав так звану руську ідентичність, а згодом, 
у 1880-х роках, наголошував на тому, що є українським істо-
риком. Водночас ця внутрішня еволюція не завадила тому, 
що сучасники (і не тільки) іноді сприймали його як поляка. 
Однією з причин стійкості такого сприйняття, імовірно, були 
історичні погляди А. Скальковського. Зокрема, порівняння 
запорозького козацтва з католицькими чернечо-лицарськими 
орденами. Свою роль у цьому зіграло й соціальне становище 
А. Скальковського, яке він мав на 1840-ві роки, тим більше, 
наприкінці життя. Ігнорування відомостей про майже злиден-
ний попередній період стало, імовірно, однією з підстав для 
того, аби один з його перших біографів, О. Маркевич, дійшов 
висновку, що історик подивився «на гайдамаччину с точки 
зрения польского пана» [12, с. 12]. Зауважимо, що О. Мар-
кевич міг ураховувати і характер використаних А. Скальков-
ським джерел. 

Різниця в ставленні до теми Гайдамаччини в досліджен-
нях А. Скальковського і творчості Т. Шевченка. Дослідниць-
ка увага А. Скальковського до Гайдамаччини тісно пов’язана 
з його поглядами на запорозьке козацтво, які в 1930-х роках, 
до знахідки документів Архіву Коша Запорозької Січі, карди-
нально відрізнялися від його ставлення до запорожців після 
ознайомлення із цими документами. Якщо спершу він поді-
ляв оцінки імператорського маніфесту від 3 серпня 1775 року, 
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то надалі переконався у складності феномену козацтва, у його 
важливій історичній ролі. Причину негативного ставлення до 
козацтва в суспільстві та історіографії він побачив у поєднан-
ні запорожців з гайдамаками, у тому розумінні цього термі-
на, яке приймав А. Скальковський. Тому він уже в першому 
виданні «Истории Новой Сечи…» (1841) поставив завдання 
«очистить» «…память общества “славного Низового войска” 
от пятна, накинутого на него несколькими преступными его 
чинами…» [20, с. 281]. Спеціальні дослідження було розпо-
чато в серпні 1842 року, а першу свого роду монографію за-
вершено на початку 1844 року. Друком вона вийшла через 
рік – у лютому 1845-го [30, с. 102]. Погляди А. Скальков-
ського на Гайдамаччину в українській історіографії, репре-
зентованою рецензією М. Максимовича, були піддані різкій 
критиці. А. Скальковський урахував окремі зауваження сво-
го рецензента, однак залишився на попередніх позиціях в 
оцінці Гайдамаччини та Коліївщини. Через кілька десятків 
років А. Скальковський, усвідомлюючи себе як українсько-
го історика, продовжував дотримуватися своїх поглядів, а їх 
еволюція в бік поглядів В. Антоновича завдячує редактор-
ським правкам Ф. Лебединцева [9, арк. 7]. За кілька років до 
цього, у 1882 році, А. Скальковський ставив питання перед 
Ф. Лебединцевим про те, чому його першу монографію, за-
сновану на запорозьких документах, ігнорує М. Костомаров 
[31, с. 104]. Зауважимо, що А. Скальковський не сприймав 
поглядів В. Антоновича й М. Костомарова на Гайдамаччину. 
Хоча з останнім багато подібностей ми бачимо у використан-
ні терміно логії при опису Коліївщини. Однак, якщо М. Кос-
томаров і В. Антонович визнавали еволюцію Гайдамаччини 
від спершу «розбійницького» явища до народного руху, то 
А. Скальковський не бачив у Гайдамаччині XVIII ст. освяче-
ного високою метою народного руху [14, с. 411], ототожню-
вав гайдамак з «розбійниками». Таке ототожнюючи не було 
поодиноким випадком в українській історіографії [7, с. 118]. 
З іншого боку, у маніфесті Катерини ІІ, датованому липнем 
1768 року, де вона звертається «до православного населення 
Польщі» (Правобережної України), гайдамаки під проводом 
Максима Залізняка названі в такій послідовності, як у вірші 
Т. Шевченка (при цьому, як і в А. Скальковського, гайдамаки 
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офіційно – на 1768 рік – відділилися від запорозького коза-
цтва): «особи, що видають себе за загін нашого вірного Низо-
вого запорозького війська, насправді є розбійниками, ворами 
[курсив наш. – Л. Н.] та порушниками суспільного спокою» 
[11, с. 310]. Та й термін «людомор», з яким вступає в супер-
ечку Т. Шевченко, більше підходить до характеристики імпе-
раторських осіб у творчості поета.

Сприйняття Гайдамаччини й Коліївщини Т. Шевченком 
має свої особливості й навіть певні суперечності. Щодо остан-
ніх, І. Дзюба зазначив: «...не у формальній суперечності річ, 
а в тій хіба “суперечності”, яка випливає з неоднозначності 
історичного явища та неможливості однозначного ставлен-
ня до нього» [4, с. 174, 176]. Т. Шевченко, окрім звичайного 
відображення подій на основі народної пам’яті, також ставив 
перед собою певне завдання – змінити суспільну думку сто-
совно гайдамаків. У своїх примітках до поеми Т. Шевченко 
подав: «Злодій, розбійник, або гайдамака – такими осталися 
гайдамаки по Коліївщині. Такими їх знають і досі» [40, с. 139]. 
Розглядаючи Гайдамаччину як народний рух, Т. Шевченко 
не заперечував катастрофічного характеру подій Коліївщи-
ни, однак бачив причину розгортання польсько-української 
конфронтації не в діяльності гайдамак, а в релігійному кон-
тексті та в діяльності його утворювачів – ордену єзуїтів [40, 
с. 138]. З іншого боку, його ставлення до Гайдамаччини та Ко-
ліївщини відповідало ставленню не тільки як носія історичної 
пам’яті, поета, але і як художника (відомо, що Т. Шевченко 
сам згадував про боротьбу між собою двох його призвань: ма-
лярського і поетичного). Поєднання чорного і білого кольорів 
для Т. Шевченка було підґрунтям гармонійного цілого його 
картини історії України. У спогадах про події 1839 року він 
зазначив, що, перебуваючи в майстерні К. Брюллова, «перед 
его дивными произведениями я задумывался и лелеял в своем 
сердце своего слепца Кобзаря и своих кровожадных гайдама-
ков [курсив наш. – Л. Н.] …Передо мной красовалась моя пре-
красная, моя бедная Украина во всей непорочной меланхоли-
ческой красоте своей» [37, с. 36]. 

Один з перших біографів Т. Шевченка, О. Лазаревський, та-
кож уважав Коліївщину «кривавим епізодом української істо-
рії», цю точку зору поділяв і Д. Мордовцев [13, с. 1, 9; 25, с. 24]. 
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Подібні погляди висловлював і П. Куліш, який, до речі, мав 
список «Холодного Яру» [39, с. 741]. Польський автор М. Чай-
ковський, з творами якого був ознайомлений Т. Шевченко, уже 
наприкінці життя згадував, що з дитинства сприйняв характе-
ристики Івана Гонти як «вождя демократии убивств, пожаров 
и истребления, стремившегося к уравнению всего» [6, с. 56]. 
Однак Т. Шевченко, розуміючи Коліївщину як історичну й 
людську трагедію і не заперечуючи цього, мав намір дати по-
яснення її походженню.

А. Скальковський звертався своїми працями, присвячени-
ми, зокрема, запорожцям, до носіїв історичної пам’яті, сформо-
ваної під впливом офіційної регламентації ставлення до окре-
мих історичних явищ. Його метою була апологія запорожців, 
руйнація стереотипів сприйняття козацтва, а гайдамаки сприй-
мались як антигерої. Т. Шевченко, поетично віддзеркалюючи 
народну пам’ять і пропускаючи крізь свій життєвий досвід гай-
дамацьку тему, поставив собі іншу мету – «виправлення» став-
лення до гайдамаків, їх героїзацію.

Історіографічна знахідка чи народження історіографіч-
ного міфу? Ми розглянули різні аспекти потенційної контра-
версійності між Т. Шевченком і А. Скальковським. Однак у 
дослідженій нами літературі довгий час вона зберігала свій по-
тенційний характер. Проте ні на яку асоціацію з А. Скальков-
ським, при згадках про Т. Шевченка та його творчість, ми не 
натрапляємо. 

Т. Шевченко, наскільки нам відомо, також не вказав на 
зв’язок «Холодного Яру» з А. Скальковським. Згадуючи іс-
торика у своєму творі «Прогулка с удовольствием и не без 
морали», поет критикував його лише за те, що він переплу-
тав «волинсько-польську» пісню з піснею запорозькою («дні-
провських лицарів»). Помилку історика поет пояснив за до-
помогою висування двох версій: недостатнє знання предмета 
з боку А. Скальковського або бажання «просто посмеяться над 
нашим братом-хохлом и больше ничего» [36, с. 211]. Навряд 
чи ця цитата свідчить про сприйняття А. Скальковського як 
автора українського чи руського, а його «польськість» сприй-
мали як перепону на шляху до розуміння «українства» або і як 
схильність до фальсифікації питань, пов’язаних з українською 
проб лематикою.
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Про факт відповіді Т. Шевченка А. Скальковському в «Хо-
лодному Яру» не оминули згадати деякі одеські історики, з 
огляду на неоднозначне ставлення ряду представників істо-
ричної науки Одеси до його висновків. Зокрема, це міг би зро-
бити нащадок відомого козацького роду О. Маркевич, який 
написав першу розгорнуту розвідку, присвячену А. Скальков-
ському [12]. Проте ми не знаходимо в нього подібних згадок. 
З іншого боку, така асоціація, на тлі уваги в Одесі до україн-
ської культури та у зв’язку з розвитком українського націо-
нального руху, могла б з’явитися й у працях інших одеських 
авторів останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст. Однак і на по-
чатку ХХ ст. обходять мовчанням це питання автори публіка-
цій в «Южном обозрении». Розбираючи історично-літератур-
ний нарис професора О. Огоновського до львівського видання 
«Кобзаря» 1893 року, він навів такі слова вченого: «Что Шев-
ченко видел в гайдамачине борьбу общественно-националь-
ную, это ясно из ответа, какой он дает в поэме “Холодный Яр” 
на им же предполагаемое замечание [курсив наш. – Л. Н.], что де 
“Гайдамакы не воины”» [17, с. 2, 4].

Надалі дослідники згадували про те, що Т. Шевченко ви-
словлював критику в бік поміщицьких або дворянських іс-
ториків чи «панів-гнобителів» [40, с. 159]. Пов’язана із цим 
і оцінка «Гайдамаків» як відповідь на характеристику гайда-
маків – розбійників – у книзі М. Чайковського «Вернигора» 
[34, с. 15].

Як опонента Т. Шевченка А. Скальковського почали згаду-
вати з 1930-х років. Раніше ми пов’язували проведення прямої 
асоціації з працею 1934 року радянського історика Гайдамач-
чини К. Гуслистого [3, с. 7, прим.]. Однак при вивченні літе-
ратурознавчих праць удалося виявити наявність більш ранніх 
спроб подібних висновків. Зокрема, ідеться про працю П. Луш-
пинського «Шевченків “Холодний Яр”» (1930) [10], направле-
ну, на його думку, на захист постаті Івана Гонти. Розглядаючи 
ставлення Т. Шевченка до постаті Івана Гонти, П. Лушпин-
ський зазначив, що не дивно, «що поет запалав гнівом, як пе-
речитав монографію А. Скальковського “Наезды гайдамак на 
Украину”, в котрій цей історик в чорних красках зобразив гай-
дамаків, а Гонту зокрема». «В поезії “Холодний Яр” дав йому 
Т. Шевченко гостру відправу». Однак, замість посилань на 
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джерела, дослідник зауважив, що тон книги А. Скальковсько-
го «мусів» [курсив наш. – Л. Н.] не подобатися поетові, «коли 
Шевченко перечитав одну, а після й другу працю Скальков-
ського, допевне сказати не можна». П. Лушпинський висловив 
припущення, що на праці А. Скальковського увагу Т. Шевчен-
ка звернув М. Максимович у Києві у квітні 1845 року, а во-
сени він ознайомився вже з монографією історика. Водночас 
П. Лушпинський високо оцінив подальшу «еволюцію погля-
дів» А. Скальковського [10, с. 94, 98–99], здійснивши ґрунтов-
не дослідження, однак недостатньо аргументував свої виснов-
ки за допомогою джерел.

Для подальших дослідників погляди А. Скальковського і 
Т. Шевченка вже не мали значення. Вони повторювали майже 
виключно негативну оцінку, яку ніби надав поет історикові [2, 
с. 33; 18, с. 151; 33]. Траплялися й виключення. Зокрема, П. Во-
линський слушно зауважив, що ідейним опонентом пое та був 
не тільки А. Скальковський [1, с. 50]. У сучасній літературі ми 
маємо як повторення думки про те, що Т. Шевченко критику-
вав саме А. Скальковського [39, с. 742], так і більш обережні 
підходи. Зокрема, І. Дзюба зазначив, що цитата з «Холодного 
Яру» – це «саркастичний перифраз офіціо зу» або «відповідь 
Шевченка хулителеві Гайдамаччини» [4, с. 307, 166].

Отже, на наш погляд, відбулася певна міфологізація питан-
ня про адресата поезії Т. Шевченка «Холодний Яр». Початок 
її, за наявними джерелами, можна віднести до 1930 року, коли 
було вперше «ідентифіковано» анонімного опонента Т. Шев-
ченка в ставленні до Гайдамаччини з А. Скальковським. Як 
народження, так і закріплення міфу пов’язані з відсутністю 
прямих указівок у джерелах, а також із існуванням різних ас-
пектів контраверсійності у світогляді, зі ставленням до Гай-
дамаччини, ідентичності тощо, яка існувала між А. Скальков-
ським і Т. Шевченком, присутністю лексичних паралелей у 
їх творах. Функціонування ж міфу породжувало однобічне 
ставлення до спадщини та постаті А. Скальковського, а також, 
на прикладі цього історика, сприяло утвердженню негативно-
го підходу до спроб нового (або «іншого») осмислення історії 
Гайдамаччини.
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Ірина Орлевич 
(Львів) 

ТАРАС ШЕВЧЕНКО В ОЦІНЦІ  
ГАЛИЦЬКИХ РУСОФІЛІВ  
(ХІХ – початок ХХ століття)

Зацікавлення галичан національно-культурними проце-
сами в Наддніпрянській Україні було пов’язане з пошуками 
власної національної ідентичності, прагненням протистоя-
ти польським впливам [10, с. 40]. Якщо в 1840-х роках ві-
домості про наддніпрянських письменників, у тому числі й 
Т. Шевченка, лише зрідка з’являлися в Галичині, то вже на 
початку 60-х років ХІХ ст. Шевченкові твори активно поши-
рюються серед галицької інтелігенції [16, c. 13], чому сприяє 
політична лібералізація в монархії Габсбургів та пожвавлен-
ня життя в Росії.

У сучасній українській історіографії трактування істори-
ками-русофілами творчості Т. Шевченка майже не досліджу-
валося. Тим часом вивчення цієї проблеми дає змогу повніше 
розкрити питання самоідентифікації русофілів, їхнє ставлення 
до українофілів та виникнення українофільського руху в Гали-
чині, мовних проблем тощо. 

Русофільство як суспільно-політична течія зародилося 
саме серед галицьких українців і до 70-х років ХІХ ст. займа-
ло провідні позиції в краї. Теоретичним підґрунтям цієї течії 
була проголошена істориком-русофілом Денисом Зубрицьким 
ідея єдності «русcкого народу» 1, до складу якого входили три 
народності – малороси (українці), великороси (росіяни) та 
білоруси (так звана теорія «триєдності русского народу»). Га-
личан українського походження («галицко-русских») вважа-
ли частиною малоросів. Русофіли орієнтувалися на Австрій-
ську імперію, яку називали захисником інтересів галицьких 
україн ців, проголошували вірність Греко-католицькій церкві 
та демонстру вали свої антипольські настрої [16, c. 13]. Поразка 
революції 1848–1849 років та підтримка австрійським урядом 
поляків, головних опонентів українців у краї, спричинили іс-
тотне послаблення австрофільства і звернення поглядів на дав-
нього противника Польщі – Росію [9, с. 142–143]. 
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Ознайомлення галичан із творчістю Кобзаря розглядають 
як одну з передумов зародження народовецького руху [16, 
c. 13] та появи на політичній арені основних супротивників ру-
софілів – народовців (українофілів). Останні проголошували 
право українського народу на самостійне існування, «намага-
лися поширювати в Галичині українську національну ідентич-
ність, літературний культ Тараса Шевченка, історичний міф 
запорозького козацтва, послідовно орієнтуючись на новочасну 
світську українську культуру, яка розвивалася на Наддніпрян-
щині» [15, с. 125].

Русофіли, як і українофіли, визнавали геній Т. Шевченка, 
іменуючи його «великим поетом», «знаменитим українським 
Кобзарем» [14, с. 39] і т. п. Б. Дідицький, перший редактор ру-
софільської газети «Слово», яка в 60-х роках ХІХ ст. була ге-
нератором русофільських ідей, зазначав, що поема Шевченка 
«Іван Гус» видається йому «над багатьма віршами українців 2 
найбільш вдалим (твором)», і «само безсмертя імені Т. Шев-
ченка служить тому запорукою» [14, с. 39]. Поезії, такій як 
Шевченкова, історик-русофіл Свистун (1844–1916) відводив 
одну з найголовніших ролей у формуванні нових ідей у народу: 
«Народъ без поєзіи, безъ идеаловъ, обреченъ на жалкое суще-
ствованіе и не добъется видньйшого становища въ мирѣ» [13, 
с. 3–4]. Б. Дідицький причинився до популяризації творчості 
Т. Шевченка на галицьких теренах. 1866 року він видав у Льво-
ві підручник отця Михайла Оброци «Руська читанка для ниж-
чої гімназії», у якій уперше до державної шкільної програми 
Галичини було введено твори наддніпрянських письменників, 
у тому числі й Шевченка. Цим підручником і започатковано 
вивчення Шевченкової поетичної спадщини у школах Украї-
ни. Як редактор газети, Дідицький друкував на її шпальтах вір-
ші Шевченка (за свідченням самого діяча, 5–6 разів за відпо-
відних оказій) [14, с. 39]. Один із представників новокурсного 
русофільського руху Д. Марков (1864–1939) – історик, публі-
цист, посол до Галицького сейму та австрійського парламен-
ту, назвав Т. Шевченка «русским народним генієм» [5, с. 18; 
6, с. 90]. На початку ХХ ст. русофіли-новокурсники у своєму 
часопису «Живая мисль» використали як епіграф до статті 
«Українофільство у русских гімназіях» рядки з Шевченкового 
твору – «Кругом неправда і неволя» [17, с. 1].
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Русофіли створили образ Шевченка – творця українського 
відродження. Як і представники українських демократичних 
сил, вони пов’язували його ім’я з виникненням українофіль-
ства в Галичині. 

Однією з найфаховіших розвідок про геніального україн-
сько го поета була монографія історика-русофіла, філоло-
га та письменника Филипа Свистуна (1844–1916), видана 
1885 року, а згодом перевидана в 1901-му. З її назви «Чѣмь 
есть для нас Шевченко?» зрозуміло, що автор ставив перед 
собою завдання дати оцінку творчості генія та її значення для 
Галичини, з’ясувати причини його популярності та ін. [13, 
с. 3–4]. Ф. Свистун подав історію про те, як Шевченкові ві-
рші вперше потрапили на галицькі терени: львівський купець 
Димет, який повернувся з Києва в 1862 році, привіз багато 
українських книжок, серед яких були і твори Шевченка [13, 
с. 7–8]. Аналогічна інформація про цю подію наведена в роз-
відці історика, публіциста та журналіста Осипа Мончалов-
ського (1858–1906) [7, с. 72]. Книжки були розкуплені учня-
ми шкіл та університету, і так уперше, як зауважив Свистун, 
молодь дізналася про «русско-український» рух. На думку іс-
торика, «вліяние сродной Украіни на юние уми в первой хви-
лі било потрясаючим» [13, с. 9], «1862 на вулицях появились 
козацькі шапки, молодь, котра раніше давала захопити себе 
рухам, які виникали серед поляків, захопилась українським 
рухом». За словами Свистуна, саме після ознайомлення з пое-
тичним доробком Шевченка, у середовищі молодих українців 
польські впливи якщо не повністю зникли, то принаймні були 
зведені до мінімуму [13, с. 9]. «Всѣ мислі и польскіе чувства 
пошатнулись, крыющаяся в сердцахъ русская искра блеснула 
сильнымъ пламенемъ, когда къ нимъ промовила благозвучная 
и полная глубокого чувства рѣчь пѣвца Украины» [13, с. 9]. 
Найбільшою заслугою Шевченка перед галицькою Руссю 
дослід ник вважав відвернення уваги молоді від польсько-шля-
хетської «бувальщини і польсько-шляхетського побуту» та 
зосередження на проблемах «простого южно-русского люду» 
[13, с. 10]. Сам Свистун зізнавався, що так захопився україн-
ською літературою, що одного разу задачу з математики на-
писав українським правописом, за що отримав зауваження від 
вчителя «русскої» мови Е. Огоновського [13, с. 7–8]. Твори 
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Шевченка, на переконання Свистуна, кардинально змінили 
погляди галичан щодо їхнього літературного й культурного 
розвитку, заклали основи для формування в них нового «са-
мосознанія» та цілісного «міросозерцания» [13, с. 7–8].

Осип Мончаловський стверджував, що завдяки обізнанос-
ті з творчістю національного генія, багато молоді вимріяло 
собі «самостійну Україну» [7, c. 72]. Ідеї радикальної україно-
фільської партії, за висновками громадського діяча і політика 
Дмитра Маркова (1864–1938), були запозичені головним чи-
ном з поезії Шевченка і Драгоманова [5, c. 53]. З прізвищем 
Т. Шевченка пов’язує заснування українофільської партії і 
лідер новокурсного русофільського руху Володимир Дудике-
вич (1861–1922). Він писав: «Ідеалом українофілів був Шев-
ченко, вони одягались у козацьке вбрання і співали малоруські 
пісні» [2, c. 10].

Русофіли, для яких істотним чинником самоідентифіка-
ції була антипольськість, негативно ставилися до польського 
повстан ня 1863–1864 років і його впливу на українство [18, 
c. 457]. Це повстання сприяло подальшому утвердженню в 
польській суспільно-політичній думці застарілого уявлення 
про неодмін ну умову відродження Польщі в її «історичних 
кордонах», де українцям, білорусам, литовцям відводилася па-
сивна роль статистів [4, c. 334]. Поляки трактували галицьких 
українців як частину свого народу, і це закономірно виклика-
ло критику з боку істориків-русофілів. Ті були переконані, що 
поляки залучили галицьких українців до подій 1863–1864 ро-
ків з метою посіяти ненависть до Росії. Саме це повстання, як 
висновували історики-русофіли, каталізувало появу україно-
фільства [18, c. 464]. Оскільки, як уже йшлося, із започатку-
ванням цієї нової суспільно-політичної течії в Галичині вони 
пов’язували і творчість Кобзаря, тому дискутувався і зв’язок 
між польським повстанням та впливом Шевченкової поезії. 

О. Мончаловський зазначав, що галицька молодь, «не зна-
ючи історії Русі й не маючи належної підготовки до істинного 
розуміння творів Шевченка» [7, c. 72], стала зброєю в руках по-
ляків у час повстання. 

Інший негатив, що його представники русофільського табо-
ру вбачали в поширенні поезій Т. Шевченка в Галичині, – по-
силення русофобських настроїв серед галицьких українців. Це, 
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на погляд русофілів, відбувалося через неправильне тракту-
вання ідей поета. Відтак «все дурное начало приписиватись с 
этих пор великороссам-москалям» [5, c. 50], тоді як Шевченко 
критикував лише «русске правительство» і несправедливих 
урядників [5, c. 18]. Свистун був упевнений, що хоч україн-
ськість і вірші Шевченка несуть у собі ненависть до Росії, усе 
ж у Галичині вони не мають шансів прижитися – русофільські 
впливи тут з часом будуть переважати [13, c. 155]. Щодо вжи-
вання Шевченком терміна «москаль», то у висвітленні цього 
питання Свистун у своїй монографії суперечить сам собі. Так, 
в одному місці він пише, що Шевченко «москалями» завжди 
називає солдатів, а в іншому – що поет використовує це слово 
у значенні «російський» [13, c. 67]. 

Русофіли відносили літературну спадщину Шевченка до 
надбань «своєї» культури, а її негативні впливи виводили з не-
правильного потрактування його творів певними суспільними 
групами. 

Русофільство як суспільно-політична течія почало форму-
ватися після поразки революції 1848–1849 років, коли споді-
вання на підтримку з боку австрійської влади не справдилися. 
Кризова ситуація стимулювала зацікавлення власним мину-
лим, тими періодами, коли соціальна система перебувала в ста-
ні рівноваги. Таким стабільним періодом в історії «галицько-
русского» народу русофіли вважали добу Київської Русі, коли, 
згідно з їхніми уявленнями, і виник «русскій народ». Русофіли 
ідентифікували себе зі східною (візантійсько-руською) циві-
лізацією, протиставляючи її західній, яку в їхньому розумінні 
репрезентували поляки, німці та австрійці. Несприятливі істо-
ричні події, такі як княжі міжусобиці, татаро-монгольська на-
вала, стверджували русофільські історики, призвели до зане-
паду Руської держави, і в результаті «русский народ» опинився 
у складі чужих державних організмів. Одним зі своїх основних 
завдань русофіли визначали збереження культурної єдності з 
усім «русским міром», тобто з «Руссю Малою» (малоросами) 
та «Руссю Великою» (росіянами). Відірваність від «русского 
мира», унаслідок перебування галичан у межах іншої держави, 
не заважала їм і надалі розглядати себе його частиною. Б. Ді-
дицький констатував: «Ми позадні западно-русскі українці, з 
найдавніша відірвана від всього “русского міра” до сих пір на-
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лежимо до нього» [14, c. 37]. Для русофільських діячів власти-
вим було постійне підкреслення спорідненості письменників 
Північної Русі (Росії) та Південної (України), або «Русі Пуш-
кінської і Шевченкової». Вони доводили свої права на культур-
ний спадок обох поетів. Дідицький розповідав, що «знаючи вір-
ші Шевченка напам’ять, не раз повторював їх, як і повторював 
вірші великого Пушкіна» [14, c. 39]. Перенесення політичного 
центру з Києва до Володимира, а потім до Москви спричини-
ло втрату позицій Києва. «Сохрани Киев в средний период ха-
рактер средоточия Русской Земли, что однако випало на долю 
Москви, наш общерусский язик носил би на себе кієвскій, а не 
московскій отпечаток, в силу чего ми сегодня с восхищением 
читали би какогото Пушкиненка» [3, c. 268, 270]. Відповідно, 
і «русска» мова найкраще збереглася в Москві, що стала полі-
тичним центром «русского мира» [3, c. 268, 270]. У формуванні 
«русскої» мови головна роль відводилася малоросам, оскіль-
ки «русска» література мала своє коріння в Малоросії, де й 
з’явилися найвидатніші твори середньовіччя [11], розвиваючи 
в такий спосіб малоруський патріотизм. У ХІХ ст., на думку 
русофілів, мова російська була найбільше наближена до «рус-
скої», бо саме Росія, як незалежна держава, зуміла перейняти й 
утривалити мову часів козаччини, Києво-Могилянської акаде-
мії та ін. Русофіли фактично визнавали ідентичність термінів 
«русска» мова і російська [1], вважаючи, що в Росії існує «ве-
ликоруський» діалект, відмінний від «русскої» літературної 
мови. «Русска» мова і в Наддніпрянській Україні, і в Австрій-
ській державі зазнала істотних змін. Загалом «галичско-рус-
ска» і українська (малоруська) була лише діалектом «русскої».

Русофіли виправдано критикували літературно-мовну си-
туацію в Галичині, визначаючи однією з причин її відставан-
ня чужоземні впливи, передусім польські, а потім німецькі та 
австрійські. Невід’ємним елементом формування в Галичині 
образу Великої України був стереотип меншовартості, конста-
тація з боку галицьких діячів серйозного відставання від на-
ціональних рухів інших слов’янських народів, у т. ч. від свого, 
українського, на підросійських теренах [8, c. 137–138]. Б. Ді-
дицький, розмірковуючи про розвиток літератури в Галичині, 
наголошував на вагомому впливі на неї польської літератури: 
«<…> у нас, галицко-русских книжників, навіть з днів нашо-
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го літературного відродження була тая “наськая” рифма <…> 
якось не до ладу чи не по вкусу», а це через те, що «не могли ми 
від кілька вікових наших наставників в стихословії, польських 
поетів не могли ми в тій “руській формі” римування чогось 
навчи тись» [14, c. 34–35]. Дідицький зазначав, що галичани 
добре усвідомлювали всі свої огріхи, успадковані після Польщі 
[14, c. 37], а Свистун називав «галицько-русску» мову штучною. 
Дідицький погоджувався з критикою видатного українського 
мовознавця О. Потебні, який зауважив, що «галицькі штучно-
поетичні твори невиносимі для нашого вуха» [14, c. 37]. Брак 
поезії відповідного рівня, за Свистуном, тривалий час відчу-
вався в Галичині. Незважаючи на пробудження літературного 
й політичного життя галицьких українців у результаті револю-
ції 1848 року, «русскому движенію чего-то недоставало, и оно 
не в одномъ взглядѣ имело видъ искусственности» [13, c. 4]. 
Твори галичан до 1863 року поповнив лише Федькович [13, 
c. 7–8]. Згадуючи про 1858 рік, Свистун свідчив, що у Льво-
ві не було ознак «русского» життя, усі розмовляли польською 
мовою, читали німецькі й польські книжки. Ситуація, на думку 
історика, змінилася після ознайомлення галичан із творчістю 
Т. Шевченка. Велику її популярність у західноукраїнському 
суспільстві Ф. Свистун пояснював доступністю цієї мови і за 
формою, і за змістом [13, c. 7–8]. Він визнавав меншу літера-
турну цінність доробку галицьких письменників (М. Шашке-
вича, І. Гушалевича, М. Устияновича, Р. Моха, Б. Дідицького і 
навіть І. Франка) для галицької суспільності, ніж поетів і про-
заїків української школи [13, c. 13].

Русофіли не заперечували потреби у вивченні української 
мови, але лише як діалекту «русскої». Опанування україн-
ської, за їхнім переконанням, було першим кроком на шляху до 
засвоєн ня «русскої мови». Ф. Свистун наголошував на більшій 
духовній та історичній спорідненості галичан з українцями, ніж 
із росіянами [13, c. 22]. До засобів, за допомогою яких галиць-
кий народ вдасться вивести на «національний ґрунт» («рус-
ский»), цей суспільний діяч відносив українську словесність, 
головним репрезентантом якої і був Шевченко. «Великоруська 
мова малозрозуміла для простих галичан, основи по вимові та 
наголосам суттєво відрізняються від української, великоруська 
словесність мало може впливати на Галичан, через розірваність 
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духовного зв’язку в 500 років, Україна ж з нами була довше під 
владою Польщі 400 років і перебувала у духовному зв’язку». 
У педагогіці, нагадував Свистун, ідуть від ближчого до дальшо-
го, від простішого до складнішого – українізм не віддаляє нас 
від «общерусского міра», він, навпаки, наближає нас до духов-
ного життя Великої Русі [13, c. 22], як явище, що зростає лише 
на ґрунті «общерусскої» словесності [13, c. 24]. 

Б. Дідицький розглядав два шляхи засвоєння «русскої» мови: 
вивчення літературних творів російських письменників або над-
дніпрянських. Він доводив, що Україна (підросійська) позбулася 
чужоземних впливів у словесності не раніше, ніж перестала вив-
чати польських письменників Яна Кохановського, Ігнатія Кра-
сицького та ін., і зосередилася на творчості Державіна, Крилова 
та Пушкіна, які писали вірші не польським, а таки «русским» ла-
дом [14, c. 37]. Виходячи з того, що «Русска рифміка і пов’язаний 
з нею акцент для всіх трьох розгалужень Русі славісти називають 
однаковими» [14, c. 38], Дідицький робив висновок, що опанува-
ти «русску» мову можна використовуючи тексти російських уче-
них-мовознавців та письменників. У 1854 році він видав «Русску 
антологію» на основі граматики російського вченого Востокова. 
Іменуючи себе разом з Головацьким «перемитниками», цей пред-
ставник русофільської течії далі писав: «Аж через 10 років, кра-
щим “перемитником” духовних плодів того роду великої закор-
донної Русі став улюбленець нашої молоді, справжній Українець 
Тарас Шевченко, саме його “Кобзар” весь складений в “русско-на-
родному” дусі і по тим правилам русской прозодії, по яким вся 
Україна в своїх школах навчалась писати свої книжкові вірші за 
зразком Крилова і Пушкіна» [14, c. 48]. Для Дідицького не було 
принциповим питання засвоювати «русску» мову чи український 
(«малоруський») діалект – обидва вони, за його твердженням, 
мали на собі відбиток «русско-народного духу».

Більш радикальним у своїх судженнях були русофіли-ново-
курсники у своєму періодичному виданні «Живая мисль». Так, 
зокрема, в одному з його випусків за 1903 рік читаємо: «Літера-
турна мова твориться вождями загальнонародного культурно-
го життя, насадителями и представителями общечеловеческой 
культури и як Пушкін, Лермонтов, Гоголь, і у жодному випадку 
не представники місцевих інтересів – Шевченко, Котляревсь кий»  
[3, c. 268, 270].
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Утрата русофілами своїх позицій у краї, домінування на по-
літичній арені їхніх опонентів – українофілів, а відтак і марні 
сподівання на те, що вивчення української мови стане першим 
кроком на шляху до засвоєння мови «русскої», викликало де-
далі більшу критику українофілів і активніше вживання ними 
української мови, що, своєю чергою, заторкувало й особу 
Шевченка. 

Не визнаючи прав українського народу на самостійне 
культурне та політичне існування, русофіли доводили своїм 
ідейним супротивникам, що ті не мають достатньо вагомих 
історичних аргументів на захист своєї позиції. За висловом 
Свистуна, основа, на якій «молоді» (українофіли) будують 
свою національність, настільки хитка, що великий талант на 
ній розвинутися не може. Свою ідею національності, розмір-
ковував історик, вони не можуть обґрунтувати жодними фак-
тами з минулого, позаяк літературна єдність (трьох «русских» 
народностей) визнавалась як у «русскі», так і в литовські часи; 
для їхньої ж літературної мови ще мало що є підготовлене, а 
з доробку українських письменників ідею окремої національ-
ності та словесності вивести не вдасться. На доказ цих своїх тез 
Дідицький вказує, що Шевченко писав вірші народним діалек-
том, а в листуванні, науці, розмові послуговувався літератур-
ною мовою [12, c. 121], тобто російською. Русофільський діяч 
також зазначив, що єдиним досягненням українофілів є кіль-
ка номерів «Правди» (часопис українофілів) і поезії Шевчен-
ка [14, c. 52]. Про безперспективність запровадження україн-
ської мови в краї, за Дідицьким, свідчить те, що до 1906 року не 
з’явився жоден письменник такої величини, як Котляревський 
і Шевченко [14, c. 42]. 

Критиці піддавали русофіли й історичні знання самого 
Шевченка. У розумінні Ф. Свистуна погляди поета на державу, 
суспільний порядок не завжди були правильними, оскільки іс-
торію України Тарас Григорович вивчав на основі народних пе-
реказів та козацьких літописів. Свистун вважав, що Шевченко 
сповіду вав популярні тоді на Заході ліберальні ідеї, що, однак, 
мали негативне значення, бо передбачали спротив усім суспіль-
ним інституціям, що могло зруйнувати весь державний устрій 
(загалом історики-русофіли були прихильниками монархії) 
[13, c. 60–61]. Шевченкове негативне ставлення до самодержав-
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ства історик виправдовує тим, що поет жив у часи російського 
царя Миколи І, який для свого правління вибрав найконсерва-
тивнішу форму абсолютизму [13, c. 77]. Окрім того, Свистун 
зауважував, що оцінювати політичні поезії Шевченка складно, 
оскільки вони в той період не друкувалися, а поширювалися 
у переписах і деколи цьому авторові приписували чужі твори, 
як-от вірш «Ще не вмерла Україна!» [13, c. 77]. Виступи поета 
проти монархії, з погляду Свистуна, віддаляли його від «народ-
ного грунту» («русского» і «свого» для цього історика-русофі-
ла), оскільки респуб ліка не прийнятна для Русі (напівреспублі-
канське правління свого часу призвело до її роздробленості), а 
самодержавству вона завдячує знищенням татарського іга [13, 
c. 85], та й увесь «русскій» народ – як велико-, так і малорус-
скій – є від природи монархічним [13, c. 103]. Свистун крити-
кував захоплення Шевченка козацтвом, підкреслюючи відсут-
ність відповідних знань з історії, що завело поета в глухий кут: 
виступаючи за мир і спокій в Україні, він прославляє козацтво, 
за якого були війни і страждало мирне населення. А «метою ци-
вілізації є мир і встановлення законного порядку. Це і робить 
Росія після кривавих воєн на Кавказі» [13, c. 89]. За концепцією 
Свистуна, щоб у Європі був мир, потрібно утворити одну дер-
жаву, проте досягти цього можна тільки шляхом тривалих воєн 
[13, c. 90]. Визнання за Росією гегемонії в Європі, задля захисту 
східноправославної цивілізації, було характерне для русофілів. 
Вплив на це мала творчість російського історика М. Данилев-
ського, який висловлював такі самі погляди і мав авторитет у 
русофільському середовищі. Ідентичність Шевченка Свистун 
визначає як «малорусску»: «Стоїть на малоруських позиціях, їх 
називає своїми, великороси для нього чужі, їх називає кацапа-
ми і москалями». Але й таку малоруську позицію поета названо 
непевною, оскільки він свою рідну мову, українську, називає 
простою, а «общерусску» – панською [13, c. 103]. Самоіденти-
фікація русофілів як частки «русского» народу не давала їм 
змоги визнати наявність у Шевченка української національної 
ідентичності та його добру обізнаність з історією України. При-
хильність до сильної монархічної влади була притаманна всім 
історикам-русофілам – це і є одна з причин їхнього консерва-
тизму та несприйняття будь-яких революційних перетворень у 
суспільстві [13, c. 120]. 
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Русофіли створили два образи Шевченка – «генія-поета» та 
«творця українського відродження». Літературну спадщину ве-
ликого українця вони вважали «своєю», умотивовуючи це тим, 
що українська культура, у їхньому потрактуванні, є складовою 
культури «русского» народу. Засвоєння галичанами української 
мови (як діалекту «русскої») русофіли кваліфікували як пози-
тивне явище, перший крок до вивчення мови «русскої». Озна-
йомлення галичан з творчістю Т. Шевченка, на погляд русофілів, 
спричинилося до послаблення польських впливів у середовищі 
галицьких українців, спонукавши їх до вивчення своєї – україн-
ської (малоруської) мови, літератури, історії, що так само, на пере-
конання русофілів, неодмінно мало привести українців Галичини 
до засвоєння культурних надбань усього «русского народу». 

Унаслідок загострення взаємин русофілів з їхніми основ-
ними політичними опонентами – українофілами – частково 
змінилося й ставлення до Шевченка, ім’я якого представники 
русофільської течії пов’язували із зародженням українофіль-
ства в Галичині. Шанобливість русофілів до українського генія 
простежується й тоді, коли між ними і поетом виявлялися іс-
тотні розбіжності в питаннях мови, історії, самоідентифікації. 
У цьому випадку це пояснювалося неправильним розумінням 
чи тлумаченням Шевченкової творчості певними суспільни-
ми чи політичними колами. При цьому ніколи не ставився під 
сумнів сам «геній Шевченка». Така позиція русофілів щодо 
Шевченка, який втілював ще й образ Наддніпрянської Укра-
їни, свідчить про існування в них малоруського патріотизму.

1 Термін «русскій народ» у статті вживається в тому значенні, у якому ним 
послуговувалися русофіли і трактували його як єдність трьох народностей: 
української (малоруської), російської та білоруської.

2 Термін «українці» русофіли вживали для означення українського наро-
ду, який у той час перебував у складі Російської імперії.
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Василь Пахаренко 
(Черкаси)

«НЕ ОДУРИТЬ БОГ…» 
(екзистенційна віра як основа релігійності  

Тараса Шевченка)

У слов’янському світі Шевченко, мабуть, 
єдиний поет, який так постійно і нетерпляче
 «навертав» Бога до життя, а життя до Бога. 

Іван Дзюба [6, с. 652]

Питання Шевченкової віри – одне з найскладніших і най-
контроверсійніших у науці про митця. Осмислюючи його, до-
слідники демонструють найширший розмет думок – від ствер-
дження глибинної побожності до войовничого атеїзму автора 
«Кобзаря». Що більше, у межах кожної із цих концепцій ба-
чимо цілий спектр супротилежних суджень – від обстоюван-
ня віри усвідомленої до стихійної, суто емоційної; теж саме й 
щодо атеїзму.

І справді, у «Кобзарі», якщо вирвати з контексту окремі ряд-
ки, строфи чи й твори, можна знайти підтвердження будь-якої 
зі згаданих вище тез: 

Так і треба! бо немає
Господа на небі! 
А ви в ярмі падаєте
Та якогось Раю
На тім світі благаєте?
Немає! немає!
Шкода й праці [15, с. 266–267].

І водночас:
Ми віруєм Твоїй силі
І духу живому.
Встане правда! встане воля!
І Тобі одному
Помоляться всі язики
Вовіки і віки [15, с. 344–345].
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Амбівалентність, видиму суперечливість релігійності Шев-
ченка завжди охоче констатують дослідники-атеїсти й шев-
ченкофоби. А от релігійних прихильників узвичаєних методів 
пізнання ця парадоксальність насторожує, нерідко заводить 
у глухий кут чи й штовхає до відчаю. Згадаймо для прикладу 
спробу І. Огієнка довести, що рядок «я не знаю Бога» дописа-
ний чужою «атеїстичною» рукою [8, с. 244–248], – спробу, яка 
виявилася зрештою безпідставною.

Ситуація стає значно яснішою, коли взяти до уваги, що 
Шевченко, як і інші генії 1, вибудовує власну одміну екзистен-
ційної віри.

Як відомо, у богослов’ї існує дві традиції – апофатична й 
катафатична. Кожну з них її адепти зазвичай абсолютизують 
за рахунок супротилежної. В обох випадках одержуємо один 
і той самий наслідок. Абсолютизація апофатики призводить 
до релігійного фанатизму, мракобісся, обскурантизму (убив-
чої одноплощинності псевдоміту); абсолютизація катафатики 
призводить до догматизму, того самого обскурантизму, фа-
натизму з інквізицією включно, а відтак – до бузувірського 
войовничого атеїзму (знову ж таки до вбивчої одноплощин-
ности псевдоміту).

Вихід із цього фатального кола – у переході від бінарної до 
тринітарної моделі мислення: у гармонійному поєднанні апо-
фатичного (позасвідомісно-інтуїтивного) й катафатичного 
(свідомісно-раціонального) бого-, світо- та людинопізнання, 
у виробленні на основі двох попередніх якісно нової форми 
пізнання, освідомлення. Таким шляхом ідуть генії, зокрема й 
Шевченко. Про це й свідчать уже хоч би наведені щойно урив-
ки. В. Соловйов називає цей досвід розумною вірою, К. Яс-
перс – філософською, Е. Фромм – раціональною. Та найточ-
нішим, найпродуктивнішим нам видається підхід М. Бердяєва, 
який іменує цю віру творчісною, екзистенційною.

Філософсько-екзистенційна віра – це відчайдушне нама-
гання за буквою релігії вгадати її дух, будована на конкрет-
ному досвіді цілісно-суб’єктивна, вільна від зовнішніх авто-
ритетів і спонук віра в людину, її богоподібність. Лише стоячи 
на цій єдино даній для нас основі, можемо долати сумніви, ба-
чити сенс буття, докази існування Бога і Його геніального діти-
ща – Всесвіту як єдиного «космічного оркестру», що виконує   
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мелодію любові. Ця настанова спонукає людину не просто віру-
вати, думати, а насамперед бути, творити буття – своє влас-
не й довколишнього світу.

Чому для геніїв характерна екзистенційна віра? Бо вони, 
з одного боку, абсолютні гуманісти, а з другого – відкриті міс-
тичному, відчувають, що людський дух просто не може ігнору-
вати цю царину. Самé їхнє світосприймання будується на вірі, 
найпотужнішій, найсерцевиннішій, непорушній вірі. Без цього 
просто не було б генія, він би не зреалізував у собі ані героїчне, 
ані етичне, ані творче. Людський творчий, вільний дух (genius) 
може підійматися над тварністю, долати страхітливий опір пло-
ті, форми світу тільки з глибинною внутрішньою вірою у свої 
сили, у наявність і осягненність сенсу буття, в існування Вищої 
Духовної Особистісної Первини, у можливість зав’язати з нею 
взаємопродуктивне екзистенційне спілкування.

Зрозуміло, віра генія – щось зовсім інше, аніж панівна в 
його час офіційна, масова, догматизована, вузько конфесійна 
релігійність чи ідеологія. Його віра інтимна, це найглибинні-
ше внутрішнє таїнство, безперервний найщиріший (тому іноді 
надзвичайно гострий, болісний) діалог з Богом, вищими пер-
винами буття (пригадати хоч би вельми непрості й неоднови-
мірні релігійні погляди Франка чи Ейнштейна). Геній уперто 
намагається звільнити уявлення про Божество від примітивної 
антропо- й соціоцентричної машкари, спірітуалізувати його. 
Така віра проходить через горнило сумніву, а тому стає ще по-
тужнішою, непорушною.

В екзистенційній вірі, природно, поєднується внутрішній 
глибинний духовний, містичний досвід і розумова логіка, апо-
фатична і катафатична, позасвідоме осяяння і свідоме пізнан-
ня, релігія і наука.

Якщо в цій системі присутня раціональна складова, то 
обов’язково – і частка скепсису, сумніву. В. Соловйов, ана-
лізуючи парадоксальну діалектику віри й сумніву, нагадує 
прихильникам сліпої покори євангельську історію двох апос-
толів – Юди й Хоми. Юда словом і поцілунком вітав Христа, 
а Хома в очі заявив Йому про своє невір’я. Проте Юда зрадив 
Христа, а Хома залишився апостолом і помер за Нього [13, 
с. 348–350]. Реконструюючи, пояснюючи філософську логіку 
Сократа, мислитель наголошує: «Що безумовне Добро є і що 
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достеменно є лише те, що достойне бути, – у це Сократ вірив, 
одначе його віра була не сліпою, а цілком розумною, по-перше, 
уже тому, що це була власне віра в розум, який вимагає, щоб 
суще було відповідне до нього, мало сенс чи було гідне буття; 
а, по-друге, віра Сократа мала раціональний характер і тому, 
що шукала свого здійснення чи виправдання в усьому й для 
цього неодмінно вимагала послідовної роботи мислячого розу-
му. Вірячи в буття безумовного Добра, Сократ не наділяв його 
заздалегідь жодними найближчими визначеннями; воно було 
для нього не даним у готовому вигляді, а пошукуваним; але не 
можна щось шукати, якщо не віриш, що воно є» [13, с. 595–596].

Соловйов у цьому контексті фіксує дивовижну суголосність 
ідей Сократа і Христа. Наближення людини до безумовного 
Добра можливе тільки за кількох вихідних умов. Насамперед 
це усвідомлення власної духовної убогості: «Я знаю тільки те, 
що я нічого не знаю» – «Блаженні вбогі духом, бо їхнє Царство 
Небесне». Таке усвідомлення посеред видимого багатства – це 
вже духовний подвиг. Одначе цей подвиг утрачає свою ціну, 
якщо на ньому зупинитися, як це роблять скептики, у яких сми-
ренне усвідомлення своєї недосконалості переходить у проти-
лежність – самовдоволення й гординю. Істинна ж духов на убо-
гість не втішається сама собою. Між нею й розрадою лежить 
скорбота про свій стан: «Блаженні засмучені, бо вони будуть 
утішені» (Матвій, 5:4). Цьому євангельському плачу не супере-
чить сміх Сократа, який виявляв не задоволення своєю вбогіс-
тю, а лише осуд сумнівного багатства. Оголошення про своє не-
знання було для Сократа лише першим кроком його пошуків, 
духовна вбогість викликала в ньому духовний голод і спрагу. 
І знову суголосність: «Блаженні голодні та спраглі праведності, 
бо вони нагодовані будуть» (Матвій, 5:6). Напевно, кожна гені-
альна людина переживає усвідомлення своєї духов ної убогості 
й пошук відповідей прагнення духовного наси чення.

Мислитель також переконливо окреслює логіку потреби 
переходу від архемітичної (і псевдомітичної) сліпої віри до 
неомітичної (і власне мітичної) – свідомої, філософської. На 
початковому, античному етапі становлення людства райську 
цілісність світорозуміння забезпечувала безпосередня й не-
свідома віра. Але так тривати нескінченно довго не могло. Бо 
віра, яка ґрунтується лише на переданні, легенді, надзвичайно  
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вразлива. І слава Богу, що так. Бо сліпа віра невідповідна гід-
ності людини. Вона характерніша для тварин, які приймають 
закон свого життя на віру, без сумнівів і запитань.

Фанатична релігія образлива передовсім для самого сво-
го предмета – для Бога, який не цього чекає від людини. Як 
безмежне благо, цілком чуже будь-яким заздрощам, Він хоч і 
дає місце у світі й тваринам, одначе найбільша Його радість у 
«синах людських». Тому й нагородив Він людину особливим 
даром – душею та здатністю до філософії, себто здатністю сві-
домо осягати світ [див.: 13, с. 586–587].

Вочевидь, саме такою логікою керується й Шевченко, шука-
ючи шлях до Бога. Основою буття, на його переконання, сим-
волом його віри є Любов, яка породжує Правду (Істину) про 
благодатну всеєдність усього у Всесвіті, а відтак і здатність до 
комунікації, вселенського діалогу як шляху духовного зрос-
тання. Ця «всетворящая любов» («Відьма»), «любов безвічная, 
сугуба» («Росли укупочці, зросли…») підноситься в «Кобзарі» 
над усіма іншими цінностями, ідеалами, віруваннями, навіть 
над образом Бога – «візантійського Саваофа» (у його спримі-
тивізованому людському сприйманні).

Вихідна точка Шевченкової віри – людина як істота духов-
на: «Не одурить Бог, карать і миловать не буде: ми не раби 
Його – ми люде!» [16, с. 351]. Це – найголовніший наслідок за-
садничого антропоцентризму поета. Шевченко бачить, осягає 
реальність людського духу й схиляється перед ним. Якщо в лю-
дині виявляється дух чи бодай окремі його ознаки, значить тво-
рець людини – Бог-Дух. Єдиний шлях пізнання Його єства – 
це пізнання єства духу людського. І справді, іншого шляху не 
існує. М. Бердяєв твердить: «Аналогія Бога із силою природно-
го світу є не християнською аналогією. На ґрунті цього буду-
ється богословський натуралізм, який є спадком язичницького 
богословствування. Також церква розуміється за аналогією з 
державою, із царством кесаря. Але Бог може пізнаватися лише 
за аналогією з духовним життям, що розкривається в глибині 
людини й принципово відрізняється від об’єктивованого при-
родного світу. Бог є Дух, а не природа, Життя, а не застигла 
субстанція, Любов, а не сила, подібна до сил природи» [2, с. 56].

Через те духовною серцевиною «Кобзаря» є образ Спаси-
теля. Через те, як слушно підкреслює І. Дзюба, «поряд з <…> 
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широчезним емоційним (з дисонансами) діапазоном мови про 
Бога бачимо дивовижну емоційну цілісність мови про Христа. 
Тільки безмежне зворушення і схиляння перед його подвигом» 
[6, с. 652]. Поет розглядає Ісуса як єднальну ланку й водночас 
центр світу земного й небесного, осердя історії, буття людства. 
Такий христоцентризм цілком узгоджується із Шевченковим 
антропоцентризмом. Адже Христос висвітлив потенційну зли-
тість Бога і людини, став ідеальною Людиною, «бо божеське є 
людське, лише те дійсно людське, до чого звичайна людина не 
доростає» [14, с. 172]. Шевченко-персоналіст гаряче поділяє 
основоположну ідею Христа про те, що кожна людина, попри 
національну приналежність, стать, вік, є «образ Божий», що 
треба помічати й захоплено сприймати прекрасні, божественні 
якості, закладені навіть у найпересічнішій людині.

Отож, цілком закономірно, що постать автора у творчос-
ті Шевченка корелюється з образами сироти – байстрюка – 
кобзаря – Ісуса або, скажімо, у вірші «Світе ясний! Світе 
тихий!..» поет називає Спасителя «братом». У цьому немає 
жодного блюзнірства. Просто так представлений у архетип-
них образах шлях людини, яка йде Христовими слідами, діє 
за логікою «не від світу сього»: стає упослідженою у світі бу-
денному, але на зло відповідає добром і жертвує собою заради 
невдячних ближніх.

Максимальна антропоморфізація образу Христа стала зна-
ковою прикметою духовних шукань вільної релігійної, філо-
софсько-мистецької думки ХІХ ст. (Д.-Ф. Штравс, А. Іванов, 
М. Ґе, Е. Ренан, Ф. Достоєвський, Л. Толстой). Скажімо, Е. Ре-
нан твердив: «Ісус – найвища з усіх колон, що вказують лю-
дині, звідки вона прийшла і куди повинна прагнути. У ньому 
об’єдналося все, що є кращого й піднесенішого в людській при-
роді. Він не був безгрішним, але він умів перемагати в собі ті 
пристрасті, з якими ми боремося; жоден янгол Божий не по-
кріпляв його, окрім його власної совісти; жоден демон не спо-
кушав його, окрім того, який живе в серці кожної людини. Як 
багато з того, що в ньому було великого, не дійшло до нас через 
нерозуміння його учнів, так, напевно, і чимало його вад залиши-
лися прихованими від нас. Але ніхто ніколи не ставив широкі  
інтереси людства до такої міри вище за метушливий світ, як 
ставив він. До останку відданий своїй ідеї, він підпорядкував їй 
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усе до такої міри, що світ перестав існувати для нього. Ось цими 
поривами героїчної волі він і завоював небо» [11, с. 311–312].

Таке бачення сприймалося офіціозом та й масовою свідо-
містю як богохульство, блюзнірство чи й атеїзм. Насправді ж 
то було рятівне намагання очистити живу віру від ідолопо-
клонства, фанатизму, фарисейства, оживити, просвітлити, пси-
хологізувати міт, сакральне. Щоправда, не обійшлося без тра-
диційної «крайностеманії» – спроб обмежити постать Христа 
емпіричними, суто історичними рамками.

До антропоморфного розуміння Христа приходить і Шев-
ченко, і то насамперед власним серцем.

Окремі дослідники припускають також опосередкований 
вплив на поета ідей Д. Штрауса чи Г. Паулюса [див.: 12, с. 364; 
14, с. 172–173]. Можливо, такий вплив і мав місце, але не був 
кардинальним. Бо коли основні реформатори христології 
ХІХ ст. І. Кант, Ґ. Ф. Геґель, Д. Ф. Штраус, Е. Ренан, А. Гар-
нак, Л. Толстой та інші трактували особистість Ісуса з погляду 
розумового моралізму, відкидали все чудесне, надприродне, то 
Шевченко сприймає містичне осердя християнства і бачить 
Спасителя не лише як реформатора юдейства, революціонера, 
учителя любові й прощення, а насамперед як Бога. Про Алкідо-
ву матір, новонавернену християнку він говорить:

І на торжища, і в чертоги
Живого істинного Бога
Ти слово правди понесла [16, с. 257].

Діву Марію ж називає: «Ти Матер Бога на землі» [16, с. 246] 
(поема «Неофіти»). Також і в поемі «Марія», як переконливо 
доводить С. Росовецький, «поряд із раціоналістичною земною 
версією Ісусового народження – збережено й містичну версію 
Непорочного Зачаття» [12, с. 365].

У будь-якому разі Шевченко пізнає Христа за логікою ге-
нія (тоді як згадані його однодумці – за логікою таланта; вони, 
за Нойманом, здійснюють важливу місію «компенсації куль-
турного канону», він – найважливішу місію «індивідуації»): 
оскільки Христос поєднує в собі Боже й земне, то й у пізнанні 
Його треба поєднувати метафізично-інтуїтивне й історичне, 
емпіричне. Власне, цим шляхом пішли найавторитетніші хрис-
тологи у ХХ ст., сягнувши недоступних раніше глибин.
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Саме через христодицею (точніше – через христоцентрич-
ність) Шевченко наближається до теодицеї. Слідом за апосто-
лом Павлом поет усвідомлює, що Слово Боже втілилося, ста-
ло в Христі людиною, аби краще зрозуміти, відчути людину 
й водночас дати їй змогу зрозуміти й відчути Його, тобто щоб 
зав’язати живий, безпосередній діалог Бога і людини. Тому на-
самперед Христос стає для Шевченка безсумнівним орієнти-
ром у світі духовному, на звивистому шляху до Бога, до Його 
зрозуміння й прийняття.

Не кожна навіть геніальна людина наважується обрати не-
певний, грудкуватий путівець екзистенційної віри, а не битий 
шлях узвичаєної обрядоцентричної релігійности. Яскравий 
тому приклад – богошукання Г. Сковороди й М. Гоголя.

Сковороді, як і Шевченкові, властиві (це переконливо до-
водить, скажімо, Ю. Барабаш) духовна розкріпаченість, роз-
кутість і свобода в синтезі старозавітної, поганської та ново-
завітної мудрості, дещо «легковажне» (вираз Д. Чижевського) 
ставлення до суто зовнішньої, обрядової, «церемоніяльної» 
грані християнства. Ідеал Сковороди – «чистота духу, мораль-
них настанов, знання і самопізнання, “видюча” віра в Бога, а не 
сліпа відданість йому, поготів – його служителям».

Зовсім інша ситуація в Гоголя. Як зазначав ще В. Ерн, «Го-
голь, коли стражденний дух його усвідомив свою первородну 
мертвотність, із жаху кинувся до Церкви». Тому визначальною 
для митця стала ідея Бога «в її суто ортодоксальному, інститу-
ційно-церковному витлумаченні, в непорушно жорстких, дог-
матичних формах московського православ’я» [1, с.  166–167].

Важливий аспект природи Шевченкової віри прояснює по-
рівняння богошукань Достоєвського й Соловйова. За проник-
ливим спостереженням Волзького (А. Глинки), Соловйов, 
який мав узагальнено-дедуктивне мислення, ішов від Бога до 
людини, а Достоєвський, маючи конкретно-індуктивне мис-
лення, – навпаки, ішов від людини до Бога. На цій підставі 
Е. Радлов висновує: тому Достоєвський усе життя страждав 
Богом. Йому було надзвичайно складно чи й психологічно не-
можливо уявити собі Бога у формі абстрактної первини, на-
приклад, у формі ідеї добра (як то було у Платона). «Питання 
про зло було для нього суто конкретним та індивідуальним, і 
він не міг і не здатен був вирішувати його в абстрактній формі, 
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як це, наприклад, робить Лейбніц, спокійно поділяючи зло на 
різні ґатунки» [10, с. 326].

Шевченко, безсумнівно, також іде саме від людини до Бога, 
а не навпаки. І тому, зокрема, його шлях такий тернистий, зви-
вистий, тому йому так складно вибудувати остаточну й викін-
чену теодицею. Але це єдиний шлях, який приводить до «жи-
вого істинного Бога». І неможливо переоцінити місію на цьому 
шляху першопроходців: Шевченка, Достоєвського, Стуса. Від-
найдена, виболена ними «жива правда» стає потім надійною 
основою для універсальної правди таких мислителів-теорети-
ків, як Соловйов чи Бердяєв.

У вірші «Як умру, то поховайте…» автор закликає людей са-
мим звільнитися від зла, змінити свою лиху долю. Тобто від 
людей залежить і примирення з Творцем – осягнення та вті-
лення його задумів, і порятунок кожної окремої душі. Вихо-
дячи саме із цих міркувань, Шевченко поставив у центр своєї 
духовності принципи живої, дієвої етики. Старий каторжанин 
у поемі «Варнак» робить ще радикальніший висновок: «Я сам 
занівечив свій вік». Себто не Бог, а людина сама себе карає, зрі-
каючись Бога:

Од Бога все! А сам нічого
Дурний не вдіє чоловік! [16, с. 72].

Заперечення Божої кари – це вже вирішальний крок від 
 старо- до новозавітного світосприймання.

Про те, що Шевченко підіймається на вершину духовного 
становлення як екзистенційник-християнин найпереконливі-
ше свідчить вірш «Ликері»:

…Не хрестись,
І не кленись, і не молись 
Нікому в світі! Збрешуть люде,
І візантійський Саваоф
Одурить! Не одурить Бог,
Карать і милувать не буде:
Ми не раби Його – ми люде! [16, с. 351].

Тут – що показово – не нарочито, а принагідно (у зверненні 
до коханої) як органічну, само собою зрозумілу істину митець 
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висловлює абсолютно вільне, інтимне й адекватне осягнення 
суті християнства. Він фактично безпосередньо розвиває дум-
ку апостола Павла: «Як настало ж виповнення часу, Бог послав 
Свого Сина, що родився від жони та став під Законом, щоб ви-
купити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли <…> Тому 
ти вже не раб, але син. А як син, то й спадкоємець Божий через 
Христа» (Павло до галатів, 4: 4–7).

Істину, яку Шевченко вичув серцем, через багато ро-
ків розгорне й логічно обґрунтує М. Бердяєв: «Якщо Бог-
Пантократор присутній у всякому злі та стражданні, у війні й 
у катуванні, у чумі та холері, то в Бога вірити не можна, і по-
встання супроти Бога виправдане. Бог діє в режимі свободи, 
а не в режимі об’єктивної необхідности. Він діє духовно, а не 
магічно. Бог є дух. Промисел Божий можна розуміти лише ду-
ховно, а не натуралістично. Бог присутній не в імені Божому, 
не в магічних діях, не в силі цього світу, а в усілякій правді, 
в істині, красі, любові, свободі, героїчному акті. Найнеприй-
нятніше для мене відчуття Бога як сили, як усемогутності та 
влади. Бог ніякої влади не має. Він має менше влади, як по-
ліціянт. Категорія влади та могутності соціологічна, вона має 
відношення лише до релігії як соціального явища, є продук-
том соціальних навіювань. Бог не має влади, тому що на Ньо-
го не може бути перенесене таке негідне начало, як влада <…> 
На Бога й божественне життя не можна перенести стосунків 
владарювання. У достеменному духовному досвіді немає від-
носин між паном і рабом. Тут правда цілком на боці теоло-
гії апофатичної. Катафатична теологія перебуває під владою 
соціальних навіювань, <...> вона мислить Бога в категоріях 
соціальних відносин владарювання. Особливо це стосується 
теологічної думки про Бога-Отця, про Бога як Творця світу. 
Я завжди сильніше відчував Бога-Сина, Христа-Боголюди-
ну, Бога людяного, аніж Бога-Силу, Бога-Творця. Це й зна-
чило, що думка про Бога-Отця, Творця світу мені видавалася 
найбільш зараженою, спотвореною космоморфізмом і соціо-
морфізмом. У Бога можна вірити лише в тому випадку, коли 
є Бог-Син, Спокутник і Визволитель, Бог жертви й любові. 
Спокутні страждання Сина Божого є не замиренням Бога з 
людиною, а замиренням людини з Богом. Лише стражденний 
замирює зі стражданням творіння» [4, с. 424–425].
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До речі, М. Бердяєв наголошує, що нещасна свідомість дола-
ється тільки через надсвідомість. Мислитель також виокрем-
лює три стадії генези духу:

1) першопочаткова, райська досвідомісна стихія, яка ще не 
пізнала свободи й рефлексії;

2) роздвоєння, рефлексія, оцінка, свобода вибору;
3) повнота після свободи, рефлексії та оцінки, надсвідомісна 

цілісність.
«Стадії ці, звісно, не можна розуміти винятково хронологіч-

но, це ідеальна послідовність [прикметна для розуміння Шев-
ченкової еволюції заувага. – В. П.]. Стихійність, пристрасть, 
природна сила є Ungrund, є свобода до свідомости, до розуму, 
до добра й істини, до оцінки й вибору. Добро і зло з’являються 
пізніше. В остаточну ж цілісність і повноту входить весь пере-
житий досвід, досвід про добро і зло, досвід роздвоєння й оцін-
ки, досвід болю та страждання» [3, с. 76].

Твори останніх років засвідчують піднесення Шевченка на 
третю, вершинну для людини сходинку духу, засвідчують його, 
кажучи словами Е. Ноймана, «прорив у царство суті».

Особливо виразно й разюче ця вершинна гармонія постає 
в прощальному, підсумковому вірші «Чи не покинуть нам, не-
бого…». На порозі фізичної смерті ліричний герой-автор ви-
ходить за межі екзистенційного страху та страждання, бо до-
лає роз’єднаність людини з першоджерелом її життя, а відтак 
і роз’єднаність з усім світом, видимим і невидимим, зав’язує з 
ним щирий і нескінченний діалог-пісню («І веселенько заспі-
ваєм…» – останні слова, написані рукою поета). У цьому діа-
лозі долаються всі фундаментальні протилежності людського 
існування: між чоловічим і жіночим, духовним і душевним, 
фізичним і метафізичним, життєвим і мистецьким, конкретно- 
національним і узагальнено-вселенським. Пригледьмося до 
образу поетової співбесідниці – «небоги, сусідоньки убогої, 
сест ри, дружини святої». Це – і його душа (аніма), і доля- муза, 
і Україна. Властиво, у цьому творі бачимо найзагадковіше й 
найпрекрасніше чудо взаємопроникнення, взаємопізнання, 
згармонізування людини (мікрокосму) і Всесвіту (макрокос-
му) як сумірних величин. Розмежування, розчленування, яке 
було потрібне людині для духовного розвитку, виконало свою 
місію і тепер трансформується у вищу єдність Духовної, Про-
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світленої Особистості з одуховленим Усесвітом і його Творцем. 
Людина здобуває нарешті свою цілість і входить у гармонійний 
взаємозв’язок зі Всесвітом, себто відкриває для себе Істину.

Отже, Шевченко максимально антропоморфізує (і націона-
лізує, українізує) метафізично-релігійну складову світу. Тіль-
ки робить це не через наївне схематичне уподібнення того світу 
людині, як то робилося в архаїчній мітології, а через психоло-
гізацію та спірітуалізацію. Цю настанову поета, яка стане, до 
речі, однією з головних цілей культури ХХ – початку ХХІ ст., 
чітко сформулював Л. Плющ, перефразувавши слова Т. Ман-
на, – «психологією опрозорити міт» [9, с. 238]; фактично ту 
саму ідею лишень дещо інакше висловлює І. Дзюба: «Очищен-
ня легенди правдою» [6, с. 584]. Саме таке опрозорення, очи-
щення вкрай необхідне сучасному світові, аби він не занурився 
знов у безодню знеосіблення, денаціоналізації, омани, безвір’я, 
фанатизму, душогубства. Балансуємо ж бо на межі. Уже хоч би 
через це Шевченко надзвичайно злободенний сьогодні й зали-
шатиметься таким завжди. Бо слово його є й буде незамінною 
живою водою на виснажливому шляху людини до себе й до 
Бога.

Ще на початку минулого століття М. Бердяєв передбачав не-
минучий прихід епохи творчості й твердив, що перед нею – теж 
закономірно – небачено посилиться «дух антихристів»: «Перед 
лицем антихристового духу самовідчування й самоусвідомлен-
ня людини має сягнути вищого й остаточного напруження. 
І наша епоха стоїть під знаком виняткового антропологізму. 
Ми – напередодні антропологічного об’явлення. І безпорад-
ність християнства перед сучасною трагедією людини коре-
ниться саме в нерозкритості християнської антропології. Нова 
христологічна антропологія має відкрити таїну про творче по-
кликання людини й тим дати вищий релігійний сенс творчим 
пориванням людини <…> Антропологічний релігійний перево-
рот у світі є поворотом у космосі від природної необхідності до 
людської свободи» [5, с. 86]. У недовгому ряду великих предтеч 
і фундаторів цієї епохи височіє й постать Т. Шевченка.
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1 Див., наприклад, про надскладну еволюцію символу віри В. Стуса в стат-
ті К. Москальця «Страсті по Вітчизні» [7, с. 218–222].

1. Барабаш Ю. Вибрані студії: Сковорода. Гоголь. Шевченко / Юрій Ба-
рабаш ; [передм. В. Панченка]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 
744 с.

2. Бердяев Н. Из размышлений о теодицее / Николай Бердяев // Путь. – 
1927. – № 7. – С. 50–62.

3. Бердяев Н. О назначении человека // Опыт парадоксальной этики / Ни-
колай Бердяев. – Москва : АСТ, 2003. – 701 с. 

4. Бердяев Н. Самопознание / Николай Бердяев // Русская идея. – Моск-
ва : АСТ ; Харьков : Фолио, 2004. – 615, [9] с.

5. Бердяев Н. Смысл творчества. Опыт оправдания человека / Николай 
Бердяев. – Москва : АСТ ; Харьков : Фолио, 2004. – 678, [10] с.

6. Дзюба І. Тарас Шевченко / Іван Дзюба. – Київ : Альтернативи, 2005. – 
704 с.

7. Москалець К. Людина на крижині / Костянтин Москалець. – Київ : Кри-
тика, 1999. – 256 с.

8. Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Тарас Шевченко / Іван Огієнко ; [упо-
ряд., авт. передм. і комент. М. Тимошик]. – Київ : Наша культура і наука, 
2002. – 440 с.

9. Плющ Л. Вибране / Леонід Плющ. – Київ : Факт, 2001. – 384 с.
10. Радлов Э. Соловьев и Достоевский / Эрнест Радлов // О Достоевском: 

творчество Достоевского в русской мысли / [сост.: В. Борисов, А. Рогин-
ский]. – Москва : Книга, 1990. – С. 316–331.

11. Ренан Э. Жизнь Иисуса / Эрнест Ренан. – Санкт-Петербург : Издание 
М. В. Пирожкова, 1906. – 413 с.

12. Росовецький С. Біблійні теми і мотиви у творчості Шевченка / Ста-
ніслав Росовецький // Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка / Барабаш Ю., 
Боронь О., Дзюба І. та ін. – Київ : Наукова думка, 2008. – С. 344–372.

13. Соловьев В. Сочинения : в 2 т. Т. 2 / Владимир Соловьев ; [общ. ред. и 
сост. А. Гулыги, А. Лосева]. – [2-е изд]. – Москва : Мысль, 1990. – 822, [2] с.

14. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні / Дмитро Чижев-
ський. – Київ : Орій, 1992. – 230 с.

15. Шевченко Т. Повне зібрання творів : у 12 т. Т. 1. Поезія 1837–1847 / Та-
рас Шевченко ; [редкол.: М. Жулинський (голова) та ін. ; перед. сл.: І. Дзюби, 
М. Жулинського]. – Київ : Наукова думка, 2003. – 784 с.

16. Шевченко Т. Повне зібрання творів : у 12 т. Т. 2. Поезія 1847–1861 / 
Тарас Шевченко ; [редкол.: М. Жулинський (голова) та ін.]. – Київ : Наукова 
думка, 2003. – 784 с.

www.etnolog.org.ua 
www.mau-nau.org.ua



237

Руслан Пиріг 
(Київ)

ПОСТАТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В УКРАЇНСЬКОМУ  
ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОМУ РУСІ 1917 РОКУ

Падіння в березні 1917 року російського самодержавства, 
динамічний розвиток революційних процесів, лібералізація 
суспільного життя викликали бурхливе піднесення україн-
ського національно-визвольного руху. Активізується діяль-
ність політичних партій і громадських організацій, культурно-
просвітницьких товариств. На початку березня в Києві постає 
Центральна Рада як координаційний осередок національно-де-
мократичних сил, а згодом – представницький орган україн-
ського народу.

Давно очікуваний, але раптовий прихід волі розбудив на-
ціонально-творчу енергію широких українських мас не тіль-
ки в Наддніпрянщині, але й на теренах колишньої Російської 
імперії та в армії. Водночас це викликало іманентну потребу 
в задіянні національних символів як інтегральних виразників 
нагальних державницьких домагань українців. Безперечно, 
найбільш високим і шанованим символом боротьби україн-
ського народу проти царського самодержавства упродовж ба-
гатьох десятиліть залишався Тарас Шевченко.

У дореволюційні часи кожні його роковини і дати перепо-
ховання на Батьківщині перетворювалися в потужні українські 
маніфестації. У 1914 році, усвідомлюючи масштабність відзна-
чення столітнього ювілею Кобзаря, царський уряд вдався до без-
прецедентних заходів. Міністр внутрішніх справ М. Маклаков 
заборонив друкувати святочне видання творів Т. Шевченка, 
а губернаторам наказав не допускати публічного вшанування 
його пам’яті. Міністерство освіти заборонило учням відвідува-
ти заходи по вшануванню поета. Святійший Синод не дозволив 
священнослужителям відправлення панахид по Шевченкові. 
У роки Першої світової війни ці заборони продовжували ді-
яти. Проте й за тих умов українська інтелігенція, студентство, 
 сільська молодь вшановували пам’ять Великого українця.

Один з найактивніших організаторів таких заходів і поваж-
ний історіограф відзначення Шевченкових роковин, відомий 
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літературознавець і громадський діяч Сергій Єфремов змалю-
вав картину останнього дореволюційного вшанування поета в 
1917 році. Через півроку в газеті «Нова Рада» він писав: «В ка-
такомбах Українського клубу в Київі, що заради свого поря-
тунку мусів ховатися під знаком Червоного Хреста, віддавши 
помешкання під шпиталь – зібралось 26 лютого нечисленне 
українське товариство. Втома, безнадійність, сум, нудьга віяли 
з тих промов <…> Таких страшних роковин я ще не зазнаю, хоч 
пережив їх чимало в дореволюційні часи» [9, с. 702]. Та вже за 
кілька днів Лютнева революція змела царський режим, а з ним 
й заборони щодо пам’яті Т. Шевченка. Почалося його стрімке 
повернення до свого народу.

Активізація суспільно-політичного життя українських 
громад проявлялася в різноманітних формах – демонстраці-
ях, маніфестаціях, мітингах, зборах, панахидах. Усі вони су-
проводжувалися вшануванням пам’яті Т. Шевченка. Перша 
масштабна українська маніфестація відбулася в Петрограді 
12 березня 1917 року. Лідери столичної української громади 
О. Лотоцький, П. Стебницький, М. Славинський та інші за-
пропонували поєднати маніфестацію з роковинами смерті 
Т. Шевченка. У Казанському соборі було відправлено панахи-
ду. Зібралося близько 30 тис. осіб, переважно українці-військо-
ві, студенти, інтелігенція, робітники. Зібрання урочисто про-
співало український гімн та Шевченків «Заповіт». «Українська 
маніфестація в Петрограді, по признанням руських газет, була 
найчисельніша, найорганізованіша, найімпозантніша з усіх 
маніфестацій, які за того моменту безперестанку одбувались у 
столиці революційної Росії», – писав В. Винниченко [2, с. 49].

За тиждень, 19 березня, ще грандіозніша маніфестація від-
булася в Києві. Розпочалася вона панахидою за Т. Шевченком 
у Володимирському соборі. Після цього колони, оздобле-
ні національними прапорами та портретами Т. Шевченка, 
пройшли вулицями Володимирською, Фундуклеївською, 
Хрещатиком до міської думи. Звертаючись до маніфестантів, 
голова Центральної Ради професор М. Грушевський сказав: 
«Товариші, браття, українці! Впали з нас кайдани, наложені 
царською деспотією, ми можемо наново піднести прапор на-
ших великих предків. Сімдесят літ тому тут у Києві кращі сини 
нашого народу – Шевченко, Костомаров, Куліш і інші – по-
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становили добитися визволення України з московської кор-
миги, перетворення її в свобідну республіку, зв’язану федера-
тивним зв’язком з іншими слов’янськими народами». Потім 
на Софійській площі відбулося народне віче, молебень за му-
чеників України, гетьмана Богдана, Тараса і всіх, хто душу 
свою поклав за віру і волю України. Чимало промовців циту-
вали Т. Шевченка. Оркестри і хори виконували «Ще не вмерла 
Україна», «Заповіт», «Марсельєзу» [8, с. 47–49]. 

Український національний з’їзд 6–8 квітня в Києві також 
відкрився вшануванням борців за українську землю та співом 
«Як умру, то поховайте». Під кінець першого дня засідань де-
легація Селянської спілки внесла до залу прапор з портретом 
Т. Шевченка і написом «Слава невмирущому Кобзареві!». З’їзд 
знову відповів співом «Як умру, то поховайте». Представник 
спілки також подав пропозицію встановити пам’ятник 
Т. Шевченку в Миколаївському саду на місці пам’ятника царе-
ві Миколі І [8, с. 53]. Слід відзначити, що з 1904 року Київська 
міська дума займалася питанням спорудження пам’ятника 
Кобзареві. Жертвувалися кошти, вибиралася земельна ділян-
ка, замовлялися проекти, але справа залишилася незаверше-
ною. Після введення заборон 1914 року щодо відзначення юві-
лею поета це питання взагалі було знято.

Перший Всеукраїнський селянський з’їзд у кінці травня 
1917 року прийняв спеціальну резолюцію: «Приступивши до 
обговорення земельної справи насамперед шанує пам’ять пер-
шого борця за землю і волю – Т. Шевченка і постановляє до-
ручити Центральній Українській Раді поставити в першу чергу 
справу з пам’ятником Тарасу Шевченку і подбати, щоб він був 
встановлений у найкращому місці Києва» [9, с. 349].

Проблему увічнення пам’яті Т. Шевченка неодноразово по-
рушували українські зібрання на місцях. Прикметно, що це не-
рідко пов’язувалося з ліквідацією символів царського часу, зо-
крема представників династії Романових. У травні 1917 року за 
ініціативою Олександрівського товариства «Просвіта» міська 
дума ухвалила рішення: «Доручити управі зібрані нею кошти 
на спорудження пам’ятника Олександрові ІІ, які знаходяться в 
перехідних сумах, перерахувати на депозити управи і зберігати 
до тих пір, доки не з’ясується питання про місце для встанов-
лення пам’ятника поетові Шевченку» [3].
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У травні товариство «Просвіта» звернулося до Сумської 
міської думи з низкою пропозицій щодо увічнення пам’яті 
Т. Шевченка, зокрема назвати його іменем кращу вулицю міс-
та – Петропавлівську, одну зі шкіл, а також згодом постави-
ти пам’ятник. За даними дослідника Г. Іванущенка, перший 
пам’ятник Т. Шевченку був установлений восени 1918 року в 
Ромнах за проектом І. Кавалерідзе [4, с. 152]. 

Один із учасників Українського губернського з’їзду в 
Харкові запропонував, щоб на місці викинутих царських 
портретів у кожній волосній управі був вивішений портрет 
Т. Шевченка, а в школах – Т. Шевченка і Б. Грінченка. Ці про-
позиції були внесені до постанов з’їзду [9, с. 208].

23 червня 1917 року делегати сільськогосподарського з’їзду 
Київської округи на засіданні Центральної Ради піднесли в да-
рунок майстерно випалений на дереві портрет Т. Шевченка. 
При цьому була висловлена пропозиція зняти зі стіни 
Педагогічного музею барельєф царевича Олексія й замінити 
його щойно подарованим портретом Шевченка [8, с. 120].

Пошанування пам’яті Кобзаря в березні 1917 року й наступні 
місяці було масовим і охопило провінційні містечка й села. Як 
правило, ініціаторами цих заходів виступали місцеві товарист-
ва «Просвіта». Неодмінним їх атрибутом стало проведення па-
нахид за Т. Шевченком. Наприклад, 9 березня велелюдна мані-
фестація відбулася в містечку Смотрич Кам’янецького повіту. 
Після панахиди колони з українськими прапорами, портрета-
ми поета, зі співом гімну «Ще не вмерла Україна», «Заповіту» 
пройшли до місцевої школи і «Просвіти», де відбувся мітинг. 
Подібні заходи проходили в Дунаївцях, Оринині та інших міс-
цях Поділля [5, с. 87].

24 квітня в Чернігові були проведені перші загальні збо-
ри відновленого товариства «Просвіта». При відкритті відо-
мий український громадський діяч, колишній член Державної 
думи І. Шраг закликав присутніх ушанувати пам’ять того, «хто 
першим сказав про національні права нашого народу, хто так 
страждав за нього, – нашого незабутнього Тараса Шевченка». 
Зал стоячи виконав «Заповіт» [9, с. 243]. 

Ушанування пам’яті Т. Шевченка стало неодмінним атри-
бутом всеукраїнських з’їздів – військових, селянських, учи-
тельських, кооперативних, залізничників, які нараховували 
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сотні, а то й тисячі делегатів. Учасники ІІ Всеукраїнського вій-
ськового з’їзду, на якому було проголошено Перший універсал 
Центральної Ради про автономію України, у відповідь стали на 
коліна і проспівали Шевченків «Заповіт». 

Українські громади й організації проводили масові заходи 
в різних регіонах колишньої Російської імперії, військових 
частинах на фронтах і в тилових гарнізонах. Усі вони супро-
воджувалися панахидами за Т. Шевченком, співом «Заповіту», 
декламацією його віршів.

Слід відзначити активну роль місцевих священиків в органі-
зації вшанування пам’яті Т. Шевченка. Крім проведення пана-
хид, вони нерідко промовляли на мітингах, опікувалися участю 
церковних хорів в урочистих заходах. 19 березня на мітингу в 
Конотопі священик промовляв про життя поета, його боротьбу 
за правду і волю [9, с. 108–109].

Єпископ Єнісейський і Красноярський (раніше Креме-
нецький) Никон (Безсонов), росіянин, відомий своїми 
україно фільськими поглядами, у квітні 1917 року звернувся до 
українських жінок. Він писав, зокрема: «Ні одна країна так не 
страждала, як ваша. Прообраз її стражданнів дав нам великий 
співець жіночої долі, нещасної долі загублених дівчат – Тарас 
Шевченко». Він закликав українських жінок до активної праці 
задля розбудови автономної України [7]. М. Безсонов невдовзі 
склав духовний сан і працював в урядових установах УНР, зо-
крема міністром ісповідань.

Значна увага до постаті Т. Шевченка була прикута в трав-
ні у зв’язку з роковинами перенесення його праху в Україну. 
21–22 травня на батьківщині Кобзаря, в Кирилівці, відбули-
ся з цієї нагоди урочистості. Надаючи їм неабиякого значен-
ня, Центральна Рада ухвалила делегувати для участі в них за-
ступника голови Ради Ф. Крижанівського [8, с. 89]. У ці ж дні 
українсь кий національний з’їзд проходив у Катеринославі. На 
пропозицію члена УЦР В. Біднова учасники зібрання вшанува-
ли «першого борця за волю українського народу Т. Шевченка 
співом “Заповіту”» [9, с. 328–329].

Характерно, що під час перших публічних заходів україн-
ської громадськості поряд із вшануванням Т. Шевченка не-
рідко надсилали похвальні телеграми Тимчасовому уряду. Так 
вчинили 11 березня 1917 року збори в місті Конотопі, напра-
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вивши вітання «урядові вільної російської держави, її міні-
стру–президенту Львову» [9, с. 8]. 

Згодом такі звернення доповнювалися вимогами надання 
Україні автономії. Зокрема, голова Лубенської «Просвіти» 
В. Шемет 30 квітня в телеграмі голові Державної думи 
М. Родзянку і голові Ради міністрів Г. Львову писав, що 
українсь ке населення міста і повіту, ушановуючи пам’ять ве-
ликого сина України, Шевченка, вітає Тимчасовий уряд і ви-
являє бажання його підтримати, проте наполягає на тому, щоб 
ще до скликання Установчих зборів було оповіщено про ви-
знання «національної територіальної автономії України» [9, 
с. 287]. Зазначимо, що на той час це була доволі радикальна 
позиція діячів майбутньої Української демократично-хлібо-
робської партії. Адже лідери Центральної Ради під тиском 
Тимчасового уряду в липні зобов’язалися не ставити питан-
ня про автономію України до затвердження Всеросійськими 
установчими зборами.

Провідні діячі Центральної Ради у своїх промовах та пуб-
ліцистичних працях активно використовували образ Т. Шев-
ченка – борця за волю українського народу, його твори. Зокрема, 
М. Грушевський у популярному циклі статей 1917 року «Хто 
такі українці і чого вони хочуть» неодноразово звертався до ав-
торитету Шевченка, пояснюючи походження та назву україн-
ців. Він стверджував, що поет і знати не хотів назви «малорос» 
чи «малоросійський». «І Шевченко то, можна сказати, й рішив 
се питання, як мають себе називати його земляки, – люди, котрі 
говорять українською мовою, держаться свого життя, своєї іс-
торії і для добра свого краю і народу хочуть працювати», – пи-
сав М. Грушевський [1, с. 64].

Будучи палким адептом автономістсько-федералістської 
концепції державного будівництва, М. Грушевський для об-
ґрунтування своїх поглядів посилається на ідейну спадщину 
Кирило-Мефодіївського товариства. У статті «Нове українство 
ХІХ віку» він наголошує, що Шевченко, Костомаров, Куліш, 
Білозерський та інші братчики ставили за мету «заведення 
справжнього народовладдя на Україні і по всій Слов’янщині. 
Україна мала перетворитися в окрему республіку <…> Кожний 
інший слов’янський народ також мав утворити таку демокра-
тичну республіку, і сі слов’янські держави, числом сім або ві-
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сім, мали об’єднатися у федерацію» [1, с. 86]. Тільки більшо-
вицька експансія 1918 року проти УНР на якийсь час розвіяла 
федералістські ілюзії М. Грушевського. 

С. Петлюра також неодноразово звертався до постаті 
Т. Шевченка. Зокрема, виступаючи на урочистому прого-
лошенні І Універсалу Центральної Ради в Троїцькому домі 
12 червня 1917 року, він говорив: «Справді вже минула та “сра-
мотня година”, про яку казав Тарас Шевченко, і настала пре-
красна хвиля – оживає наша Ненька-Україна» [9, с. 417]. Уже 
пізніше як голова Київського губернського земства С. Петлюра 
домагався державної опіки над могилою Т. Шевченка  
в Каневі.

Слід наголосити, що з березня 1917 року почалися масові 
відвідини могили Т. Шевченка на Чернечій горі. На той час 
вона була маловпорядкованою. Депутати Канівської земської 
управи першими порушили питання про опорядження міс-
ця останнього спочинку Кобзаря. Вони також звернулися до 
Центральної Ради щодо врегулювання правовідносин на зе-
мельну ділянку, а також виділення лекторів для відвідувачів 
могили поета. Восени Генеральний секретаріат УНР включив 
могилу Т. Шевченка до переліку пам’яток старовини і мистецт-
ва, яку органи місцевого самоврядування мали взяти під свій 
догляд [6, с. 21–25].

Однак питання про передачу могили поета в державну влас-
ність було ухвалене вже під час гетьманату П. Скоропадського. 
10 червня 1918 року голова уряду Ф. Лизогуб вніс на розгляд 
міністрів пропозицію про визнання могили Т. Шевченка націо-
нальною власністю. Було прийняте рішення просити відомого 
українського діяча В. Науменка, який свого часу придбав зе-
мельну ділянку на Чернечій горі, передати її у власність дер-
жави. Рада Міністрів мала відкрити спеціальне кредитування 
«для утримання могили Т. Г. Шевченка у пристойному вигля-
ді» [10]. Однак ці ухвали не були реалізовані.

Роки тривалої русифікації, урядових і церковних заборон 
знаходили відображення в негативному ставленні до образу 
Т. Шевченка з боку окремих політичних, соціальних і етніч-
них прошарків населення. Безперечно, в умовах потужного 
розвитку українського громадсько-політичного руху ці про-
яви не мали масового характеру. Зокрема, у Голованівську 
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силами місцевої «Просвіти» була поставлена вистава «Назар 
Стодоля». По її закінченні, коли хор виконував «Ще не вмер-
ла…» і всі встали, «інтелігенція майже виключно з великоро-
сів та поляків весь час сиділа» [5, с. 87]. Подібні випадки тра-
плялися в Бершаді, Лучинцях, Ялтушкові та інших містечках 
Поділля.

Інструктор Центральної Ради П. Солуха, який у червні 
1917 року об’їздив села Херсонського повіту, у своєму звіті від-
значав істотний спротив місцевої інтелігенції навчанню дітей 
українською мовою. Так, один з учителів с. Грушевка гаряче 
доводив, що Херсонська губернія – не Україна, а Новоросія, 
оскільки існують Малоросія та Великоросія. Звертаючись до 
колег, він запитував: «На якій це шевченківській мові ви думає-
те обучать їх арихметиці? І бачили і читали ви, учителі, шев-
ченківський буквар і арихметику? Чи Шевченко і ці книжечки 
написав, як “Реве та стогне Дніпр широкій?”». Посланець УЦР 
констатує, що цей учитель не якийсь виняток, а поширене яви-
ще для Херсонського повіту [9, с. 397–398]. 

Загалом же 1917 рік став часом стрімкого і масштабного по-
вернення Т. Шевченка до свого народу. Цей процес був глибо-
ко детермінований низкою чинників. По-перше, творчість пое-
та, його стражденне життя, переслідування царською владою 
сформували в народній уяві образ палкого борця проти само-
державства, за волю і кращу долю. По-друге, розвиток суспіль-
но-політичного життя українців вимагав постаті-символу на-
ціональної консолідації та відродження. Т. Шевченко, як ніхто 
інший, відповідав цим потребам. По-третє, лідери тогочасного 
українського національно-визвольного руху в ідеях Шевченка 
та Кирило-Мефодіївського братства шукали обґрунтування 
своїм автономістсько-федералістським конструкціям держав-
ного життя України в лоні демократичної Росії.
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Мирослав Попович 
(Київ)

ГУМАНІЗМ ШЕВЧЕНКА

Тарас Григорович Шевченко настільки відомий як нещад-
ний революціонер і непримиренний ворог російського само-
державства, що вираз «гуманіст» до нього нібито не дуже й під-
ходить. Непросто говорити про гуманізм людини, яка написа-
ла: «Повставайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою 
кров’ю волю окропіте!». З безлічі пам’ятників дивиться на сво-
їх нащадків насуплений бунтар, нерідко на фоні фігур гайдама-
ків і селян-повстанців з косами й вилами, і цей штамп витісняє 
інші образи, що складаються при знайомстві з його творами 
та життєписом. Тим дивніше виглядають факти з його життя, 
які свідчать про чутливість до чужого горя й душевну м’якість. 
На противагу образу войовничого поета- пророка складаєть-
ся образ Шевченка-християнина, сповненого почуття, за його 
власним виразом, братолюбія. Але й релігійний Шевченко не-
стандартний і не вкладається у звичні рамки християнського 
гуманіста-демократа.

При характеристиці гуманізму Шевченка, як і взагалі при 
аналізі змісту його творчого доробку, важливо розрізняти осо-
бисті характерологічні риси й світоглядні переконання – з од-
ного боку, і культурні, зокрема літературні, стандарти епохи, 
сприйняті поетом разом з фольклорною традицією, – з другого. 
Нелегко відрізнити від політичних поглядів Шевченка рито-
рику романтичного стилю, що панував у його культурному се-
редовищі, і міфопоетичне світовідчуття українського селяни-
на, сприйняте ним з малих літ у мовній образності.

Шевченко, насамперед, – великий поет, людина, яка вира-
жала себе в словах своїх творів дуже прямо й безпосередньо, 
слідуючи спалахам своїх почуттів, а не карбуючи в поетичних 
рядках плоди сухих тверезих роздумів. Більшість написаного 
ним створено тому, що не писати він не міг. (Мимоволі при-
гадується Лютерове «На тім стою, і не можу інакше».) А за на-
турою Шевченко був украй емоційним. Він легко збуджувався, 
переживав нервові піднесення й спади, був щедро наділений 
здатністю до співчуття та співпереживання, легкий на  сльозу, 
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гостро відчував несправедливість щодо людей і щодо себе. 
Понурої самозосередженості, манери прислухатися до самого 
себе, щоб раптом виголосити щось пророче, у нього ніколи не 
було. Шевченко був відкритою натурою, зверненою до світу й 
не схильною до авторитарності й повчань. Проте він сам нази-
вав свою вдачу «волячою»; при своїй м’якосердечності вперто 
не здавався перед обставинами. Як людина, в особистому житті 
Шевченко ніколи не був жорстоким. Радше він умів стражда-
ти за себе й за інших. За рисами своєї психіки був природно 
схильний до альтруїзму.

Він страждав від самотності, але надто часто був самотнім. 
І рішення доводилося приймати самому, при тому в царині, де 
він не мав жодного досвіду. Важливо відчути глибокий трагізм 
долі поета. Життя Т. Шевченка було настільки важке, згадува-
ти свої муки йому було так трудно, що він, за його власними 
словами, ніколи не міг написати до кінця автобіографію. Доля 
несподівано усміхнулася йому, кріпакові й сироті, він став віль-
ним інтелігентом, вивчився в Академії мистецтв, був модним 
художником і непогано заробляв – але все це продовжувало-
ся всього дев’ять років. Шевченко був заарештований у спра-
ві «Кирило-Мефодіївського товариства», але кара, яка його 
спіткала, була незрівнянно важчою, ніж покарання всіх інших 
«подільників». Шевченко провів у солдатах 10 років і, важко 
хворий, був звільнений за чотири роки до смерті, що прийшла, 
ледве йому минуло 46.

Шевченко для сучасних йому освічених кіл суспільства був 
насамперед відомим художником, під кінець життя навіть ака-
деміком. Професійну й, зрештою, загальнокультурну освіту 
він одержував у Академії мистецтв, тобто вчився на великій 
європейській культурній традиції від античної класики й рене-
сансного гуманізму до сучасності. Учителем його був великий 
романтик Брюллов, і праці Шевченка-художника безумов-
но позначені печаттю романтизму. Інколи працюючи в стилі 
Брюллова, інколи тяжіючи радше до Рембрандтової майстер-
ності світла, Шевченко більше любить витонченість рисунку 
й колориту. Його акварелі не просто успадковують легкість і 
прозорість творів учителя Соколова; Шевченко прагне звести 
до мінімуму набір виражальних засобів, використовуючи іноді 
всього один-два кольори. 
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Те саме стосується й поезії Шевченка. Найвища його поезія 
пишеться стримано. Зрідка вона палає яскравими брюллов-
ськими фарбами, але зазвичай образність і виражальні засоби 
скупі й вражають більше своєю вишуканою простотою. Утім, 
простота й навіть простонародність не зменшують романтич-
ної настроєності поетичних творів, навпаки, підносять її, на-
ближаючи – у дусі стилістики романтизму – до поетики міфу.

Заговоривши у своїх перших віршах по-українськи, Шев-
ченко вступив у зачарований світ, де здійснювалося його ду-
ховне єднання з поколіннями й поколіннями предків. Уже в 
«Перебенді» можемо пізнати мотив чарівної подорожі «на той 
світ», лету над простором і часом, безпосереднього спілкуван-
ня з Богом, як це доступно було тільки чарівникам-кобзарям, 
козакам-характерникам та фольклорним «райським людям». 
Шевченкові «вітри буйні» розмовляють з морем або з милим 
за морем, у потойбіччі, розносять думи – вітер переносить 
душу, дозволяє безперешкодно мандрувати по простору й часу. 
Як і запорожці-характерники, перебендя-кобзар позначений 
близькістю до первісного стану – фольклорного «раю». При-
родно, що він належить до того сакрального простору, у якому 
близько сходяться небо і земля, життя і смерть.

Тут сприйнято Україну в символіці козацького міфу. Дніп-
ро уподібнений Стіксу – вододілу між «цим» і «тим» світами, 
морю, а море, у свою чергу, – степу («кругом поле, як те море 
широке синіє» – синіє поле!). Полю-морю, стихії, неосвоєно-
му й неокультуреному хаосу протистоїть у поетиці Шевченка 
вертикаль, що його організує: могили – гори – хвилі. Могила – 
гора особлива: вона є знаком смерті й водночас близька до неба. 
На могилі розмовляє з Богом кобзар-перебендя. На могилі, де 
сходяться близько Небо і Земля, яку пильнує «орел чорний», 
небесний птах з кольором «нижнього світу», знаходиться сві-
това вісь, axis mundi. Тут – початок і кінець історії.

Що це – літературні прийоми чи безпосереднє поетичне 
бачення, яке корінням сягає духовних глибин народної міфо-
логії? Обидві відповіді мають бути ствердні. Важко навіть без 
застережень говорити про романтизм Шевченка, незважаючи 
на очевидні літературні й мистецькі паралелі, – настільки при-
родною й невимушеною, почерпнутою з фольклорної традиції 
є вся міфологічно-романтична образність. 
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Проте Шевченко завжди дещо раціональний, оцінює власні 
слова й думки ніби згори. Слідом за пристрасними богобор-
чеськими філіпіками в «Сні» раптом іде іронічне самоспосте-
реження. З другого боку, це й усевладна в тодішній літературі 
романтична стилістика. І не просто розібратися, де в трагічних 
звинуваченнях і закликах Шевченка щире, але нетривке почут-
тя, де данина пануючій поетичній мові, а де глибоке світогляд-
не переконання. Шевченко пише, наче звіряючись близькій 
людині. Заклик «і вражою злою кров’ю волю окропіте» вира-
жає якраз той самий сповнений щирої люті болісний наплив 
почуття, але й ще щось серйозне, зважене, раціональне.

У час арешту Шевченко був уже знаменитою постаттю, ві-
домою не тільки як художник, але і як автор «Кобзаря». Йому 
було 33, тоді як іншим – по 19–25, найстаршим по 28 років. Мо-
лоді паничі з університету дивилися на Шевченка з побожніс-
тю, як на пророка й месію. Товариство не було революційним 
підпіллям, радше воно нагадувало просвітницьку організацію, 
хоч і таємну, – програмою і статутом, загадковим перстенем з 
печаткою тощо. Одне зі статутних положень Товариства було 
явно гуманістичним і нереволюційним: «Як все суспільство в 
сукупності, так і кожен член його повинні свої дії узгоджувати 
з євангельскими правилами любові, кротості і терпіння: пра-
вило ж “Мета виправдовує засоби” товариство визнає безбож-
ним». «Вред» товариства ІІІ Відділення справедливо вбачало 
не в тому, що воно могло б послужити «скорою причиною вос-
стания» за взірцем декабристського pronuntiamento, а в повіль-
ній ідейній дії, і тому найнебезпечнішими вважало Шевченка 
й Куліша саме як письменників. Шевченка фактично покарали 
за його поезію – «с любимыми стихами в Малороссии могли 
посеяться и впоследствии укорениться мысли о мнимом бла-
женстве времен гетьманщины, о счастии возвратить эти време-
на и о возможности Украйне существовать в виде отдельного 
государства [курсив мій. – М. П.]». 

Сам Шевченко не дуже високо оцінював свої, сказати б,  
теоретичні здатності щодо творення нових політичних програм. 
Вусатий козак на чорнім вороні-коні як символ волі, вищої 
цінності для поета й людини – ось той образ, який «верзеться» 
Шевченкові все життя, і до якого, по суті, зводиться все, що на-
дихає його. Що, власне, означає слово-поняття Україна? За що 
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він її любить – і чи доречно питати тут, за що? Чи треба любити 
за щось? Інший бік цього самого питання: чи в ім’я цієї любові 
все дозволено? У тому числі пожежний «вогонь святий» і гай-
дамацький ніж «свячений»? Це вже не юнацький порив «схва-
тить, измять и бросить в ад» («Тризна») і не висока стилістика 
Заповіту – «пам’ятника собі нерукотворного»: це світоглядне 
питання, на яке поет не має відповіді.

Чи жартома, чи серйозно поет говорить, що приступити до 
цієї роботи треба, спершу «гарненько Богу помолившись»? 
Тобто на шляхах християнської моралі й філософії? Щоб від-
повісти на це питання, слід вияснити особливості Шевченко-
вого спілкування з Богом.

Поет, безумовно, був людиною релігійною, що можна під-
твердити багатьма рядками з його листів, щоденника, творів. 
Але як цю релігійність поєднати зі знаменитим «око, око, не 
дуже бачиш ти глибоко»? 

…Коли одпочити
Ляжеш, Боже утомленний?
І нам даси жити?
(«Кавказ»).

Щирість віри в Божі «силу і дух живий», у те, що колись 
одному Богу помоляться всі й перестануть текти кривавії ріки, 
не викликає сумніву. Як же бути тоді із цим блюзнірським за-
кликом до Бога, щоб він ліг відпочити й дав жити людям?

Вслухаймося, як розмовляє з Богом уже зрілий поет, 
Шевченко-«кобзар»:

Наробив ти, Христе, лиха!
А переіначив?

Порівняймо із цим зверненням до Христа геніальний Шев-
ченків малюнок Ісуса: величезні чисті очі, сповнений любові й 
здивування погляд – і ледь позначені безсилі ручки. Дивний 
Шевченків Бог – не холодний усевладний господар людських 
доль:

…Не хрестись
І не кленись, і не молись
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Нікому в світі! Збрешуть люде,
І візантійський Саваоф
Обдурить! Не обдурить Бог,
Карать і миловать не буде:
Ми не раби його – ми люде.

Цей Бог – і не звичний церковний («візантійський»), і зо-
всім не якийсь язичницький Перун чи Велес, як дехто тлума-
чить ці слова поета. Жодного сумніву не залишають численні 
посилання Шевченка на біблійні тексти – він був і залишився 
християнином. Але від язичницької прадавньої гордині зали-
шилося Шевченкове ставлення до Бога як до рівні. Люди, віль-
ні творіння, знаходяться в постійному діалозі з Богом, і слова 
упокори, які інколи вириваються із Шевченкових уст («не нам 
на прю з Тобою стати, не нам діла Твої судить…»), – це лише 
частина правди.

Важко однозначно відповісти на питання, скільки в цій по-
леміці з долею і Богом викличного літературного романтизму, 
скільки традиційного селянського напів’язичництва, скільки 
особистої непокірності – адже Шевченка-юнака сікли на ко-
нюшні, щоб зламати в ньому людину й зробити раба. Для нього 
слова «раб Божий» були так само нестерпні, як «раб панський». 
«Ми не раби його – ми люде» є ключовою фразою для розумін-
ня Шевченкової релігійності й Шевченкового гуманізму. 

Пафос творчості митця – у героїзації простого смертного,  
вивищенні образу Людини, страждання якої підносяться до 
страждань Прометея і страсної муки Христа. Як і в ренесанс-
ному гуманізмі, Бог набуває людських рис тому, що людина 
розуміється як образ Божий. До побутових сюжетів зведено са-
кральну християнську історію Богоматері, сакральне й високе 
небезпечно стикується з людським, «нижнім» світом, але це не 
смішно – тому, що людський світ піднято до космічної христи-
янської трагедії. Ходіння «в народ» подається поетом читачеві 
як величний подвиг, рівний подвигу Христа й Богоматері.

Хто знає, чи чув Шевченко сюжети про «Ходіння Богоматері 
по муках», популярні колись у селянському середовищі. Усупе-
реч канонічній версії кари Божої за людські гріхи як неминучої 
і невмолимої розплати, українська фольклорна версія зберігає 
надію на милість до грішників, уже покараних Божим судом 
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після смерті. Шевченко починає поему «Марія» саме звертан-
ням до Богоматері-заступниці – у дусі апокрифу «Ходіння 
Богородиці». В апокрифі Богоматір ходить по пеклу, бачить 
муки грішників і молить Бога помилувати їх. Мотив Матері-
заступниці збережено поетом, хоча він пише не апокриф, не сак-
ральний твір, а світську поему; і просить Шевченко Богоматір 
не про прощення «отих окрадених, сліпих», а про те, щоб їхні 
страждання набули того самого великого історичного смислу, 
якого набули хресні страждання її Сина.

Смисл страждань людських був завжди величезною проб-
лемою для Шевченка, і ми бачимо в цитованих рядках її 
розв’язання, як воно уявляється поетові. Темі смислу людсько-
го страждання присвячено його серію малюнків тушшю й біст-
рою 1856–1857 років. Вони задумані були як частина серії на 
тему євангельської притчі про блудного сина. Із цією серією 
перегукується низка віршів, написаних 1848 року в Кос-Аралі. 
У малюнках, у тому числі поетичних, зовсім не все може бути 
повчанням у прямому сенсі, бо далеко не скрізь є людська про-
вина. Зате скрізь є страждання, і скрізь ідеться про його сенс.

Згадка притчі про блудного сина дозволяє зрозуміти сенс 
пошуків Шевченка – поета й художника. На цій притчі буду-
валися проповіді в один з пасхальних тижнів, оскільки вона 
була особливо значущою як повчальний сюжет про природу 
християнського прощення. У народній свідомості образ сина, 
який покинув рідну домівку й пішов шукати щастя на чужину, 
асоціювався з ідеєю невмолимої долі-помсти, яка, наче чорна 
тінь-близнюк, переслідує людину, що відірвалася від свого ко-
ріння (рос. «Повесть о горе-злосчастии»). Людина закинута в 
чужий світ і тим самим приречена на страждання, вихід з якого 
має знайти сама.

Страждання неспроможне вбити людину, якщо вона має 
внутрішню красу й силу Прометея: серце щоразу оживає «і смі-
ється знову», хоч би Людина була прикована до скелі чи по-
саджена, як козак, на палю. Найстрашніше не страждання саме 
по собі, а млявий сон душі, інертність до радості й страждання, 
нерозрізнюваність добра і зла – огидний духовний хаос.

Ось чому Шевченкові такий близький Гоголь з його ро-
мантикою синовбивства в «Тарасі Бульбі». Тарас чинить ве-
ликий смертний гріх, але ще більшим гріхом була би байду-
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жість до синової долі. І Шевченко разом з Гоголем оплакує 
мертвотність сучасності. Сюжети синовбивста з «Гайдама-
ків» і нещадні заклики «Заповіту» мають бути зрозумілими 
саме з огляду на страшносудні, апокаліптичні образи у твор-
чості Шевченка, що мали апокрифічне тло, як і образність 
Богоматері- заступниці.

«Заповіт», «Гайдамаки», «І мертвим, і живим…» та всі інші 
відкрито революційні твори виражають чекання приходу вели-
чезних потрясінь, що їх можна порівняти хіба що зі страшним 
судом. Ці апокаліптичні мотиви властиві всій революційній 
літературі, яка очікувала не просто кардинальних соціальних 
змін, а повного очищення суспільства, приходу Нового Жит-
тя з реалізацією віковічних надій. Пізніше апокаліптичні мо-
тиви ясно видно в соціалістів і комуністів (пор. «это есть наш 
последний и решительный бой» у російському перекладі «Ін-
тернаціоналу» і «чуєш, сурми заграли, час розплати настав» – 
в українському, з явним натяком на трубні гласи з «Откро-
вення Йоанна Богослова»). Революційний апокаліпсис став 
найпотужнішою утопією ХІХ і ХХ ст., і Шевченка не минули 
максималістські умонастрої. 

Найлегше побачити виправдання кривавого бунту в поемі 
«Гайдамаки». Не варто розглядати цю юнацьку поему (надру-
ковану вперше, коли її автору було 27 років) як наукову вер-
сію подій 1768 року. Що ж до моральнісної оцінки безмежно 
жорстокого повстання, то Шевченко, пояснюючи його мотиви, 
не виправдовує різанини й не робить з неї зразок для нащад-
ків. Світ гайдамаччини – кривавий карнавал, страшний бенкет 
з танками смерті. Тут діто- й братовбивство є нормою. Гайда-
маччина – ніби антитеза притчі про блудного сина: тоді як по-
вернення молодшого брата маніфестує вищу цінність покаян-
ня і прощення, то «покарання» молодших, дітей, які не мають 
жодної особистої провини, є неначе страшною карикатурою на 
тему прощення. Усе це – антисвято, що підкреслено аналогіями 
з бенкетом, ритмами пісні та страшного танку. «Кругом пекло. 
Гайдамаки по пеклу гуляють».

Пізнішою реплікою до теми гайдамаччини був «Варнак», 
написаний у Орській фортеці 1848 року (лише через сім років 
після «Гайдамаків»). Тут сказане знамените «я різав все, що па-
ном звалось».
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У Шевченка страшносудні візії – це пересторога, а не віщу-
вання. Найкраще це видно в поезії, яку сам автор назвав «друж-
нім посланієм» і мертвим, і живим, і ненародженим землякам 
своїм: «Схаменіться, будьте люде, бо лихо вам буде. Розкують-
ся незабаром заковані люде, настане суд…». 

Уже незадовго до смерті, у травні 1860 року, Шевченко пише 
вірш «Молитва» в різних варіантах. У перших двох він про-
сить Бога покарати можновладців («царів, кровавих шинкарів, 
у пута кутії закуй, в склепу глибокім замуруй»), а в третьому 
просить протилежного – «злоначинающих спини, у пута кутії 
не куй, в склепи глибокі не муруй», у дусі християнського про-
щення. Зате ж і собі, і всім добрим людям просить він тільки 
любові: «А всім нам вкупі на землі єдиномисліє подай і брато-
любіє пошли». Характерно, що епіграфом до «дружнього по-
сланія» Шевченко взяв ті самі євангельські рядки, що їх так 
любив Достоєвський: «Аще кто речет, яко люблю Бога, а брата 
своего ненавидит, ложь есть» (Иоанн, 4: 20). Не можна любити 
високі сутності й водночас бути байдужим до конкретних люд-
ських доль – цю християнську моральнісну норму приймають 
обидва письменники.

Шевченко не творив політичних програм переходу до ста-
ну загального щастя і свободи. Одне, у що поет вірив і на що 
надіявся, можна окреслити ясно: майбутнє повинне принести 
такий лад, у якому пануватиме самовіддана любов між людьми, 
образом якої і була для нього Велика Матір:

І на оновленій землі 
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі.
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Світлана Потапенко 
(Київ)

АНДРІЙ КРАСОВСЬКИЙ  
ТА ЄГОР РОЗАЛЬЙОН-СОШАЛЬСЬКИЙ:  

нащадки козацької старшини слобідських полків 
у петербурзькому оточенні Тараса Шевченка

Одним з актуальних напрямків сучасного шевченкознав-
ства є просопографічна проблематика, тобто реконструкція і 
дослідження того кола осіб, з якими Т. Шевченко зустрічав-
ся і спілкувався впродовж життя. Відповідну інформацію, 
найперше, варто шукати в поетовому щоденнику та спога-
дах сучасників. Однак суттєвою перешкодою для дослідника 
може стати уривковість згадок, неможливість надійної іден-
тифікації чи обмеженість зібраної інформації про ту чи іншу 
персону. 

Тому вважаємо вартими уваги дані, які вдалося віднай-
ти стосовно двох петербурзьких знайомих Тараса Григоро-
вича – підполковника Андрія Опанасовича Красовського 
(04.05.1822–02.06.1868) і поміщика Єгора Єгоровича Розальйон- 
Сошальського (23.02.1829–29.05.1864). Зауважимо, що родово-
дами обох ми цілеспрямовано займаємося в межах дослідження 
генеалогій слобідської еліти [4; 19–21]. Що ж до їхніх біографій, 
то в першому випадку ключовими для нас стали праці М. Гні-
па [9] і Г. Марахова [12], а в другому – стаття В. Дудка [3]. 

Згадки про А. Красовського знаходимо в спогадах С. Чер-
навського про перебування Т. Шевченка, після повернення із 
заслання, упродовж 1–14 липня 1859 року в Корсуні в гостях 
у троюрідного брата Варфоломія Шевченка: «До Корсуна при-
їзджав у той час з Київа відомий українофіл, полковник Кра-
совський, який теж приятелював з Шевченком» [17, с. 59]. 
Воднораз про Є. Розальйон-Сошальського повідомляє поетів 
щоденник, зокрема записи за квітень – травень 1858 року [30, 
с. 169, 173, 176, 177, 184].

Як виявляється, обоє Шевченкові приятелі походили з ко-
зацької старшини Слобідських полків. Якщо ж заглибитися в 
часи напередодні Національно-визвольної війни українського 
народу середини XVІІ ст., то можемо стверджувати, що вони 
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були вихідцями з української православної шляхти Правобе-
режної України. 

Зачинателем роду Красовських уважаємо волинського 
шляхтича Юрія Красовського, який 1633 року отримав на лен-
ному праві с. Волинку в «рекуперованому» Чернігівському 
воє водстві Речі Посполитої [23, с. 676]. Надалі цією маєтністю 
володіли його шість синів, з яких достеменно відома доля лише 
Михайла: він на межі XVII і XVIII ст. очолював Новобілоусів-
ську сотню Чернігівського полку [10, с. 440]. З-поміж Михай-
лових синів троє (Павло, Яків та Дмитро) продовжили службу 
в Чернігівському полку, а двоє – Тимофій (бл. 1697 р. н.) та 
Іван (бл. 1712 р. н.) – осіли в Сумському козацькому полку, 
давши початок «слобідській» гілці роду [14, с. 567–568]. 

Тимофій Михайлович Красовський служив лебединським 
сотником, а протягом 1741–1764 років посідав уряд сумсько-
го полкового обозного, претендуючи певний час і на сумське 
полковництво. Він сформував маєтковий комплекс роду під 
Лебедином (хутори Гудимівщина, Рябушки, Куличка й села 
Будилка, Селище й Озак), яким надалі володіли його нащад-
ки [4, с. 20–21, 49]. 

Так, його син – Іван Тимофійович (1746–1799) – був лю-
диною дуже набожною, звів у Рябушках храм на честь свого 
небесного покровителя Іоанна Предтечі. Він товаришував з 
Г. Сковородою, який колись навчав його поетики в Харківсько-
му колегіумі. За переказами, під час своїх мандрів Слобожан-
щиною, Григорій Савич частенько гостював у садибі Івана Тим-
офійовича в Рябушках [24, с. 488; 26, с. 468–470].

З-поміж сімох синів Івана Красовського справжньої сла-
ви зажив Опанас (15.01.1782–18.05.1843). Опанувавши осно-
ви грамоти в пономарки місцевої церкви, Опанас Іванович у 
16 років вступив на військову службу унтер-офіцером до Бузь-
кого єгерського корпусу і зробив карколомну кар’єру, діставши 
1841 року чин генерала від інфантерії. Він відзначився в усіх 
великих війнах, які Російська імперія вела в першій третині 
ХІХ ст. (з Туреччиною 1806–1812 рр. і 1828–1829 рр., Фран-
цією 1812–1814 рр., Персією 1826–1828 рр.), мав численні вій-
ськові відзнаки. Збереглися уривки його спогадів про війну 
1806–1812 років і реляції про військові дії, видрукувані напри-
кінці ХІХ – на початку ХХ ст. [5, с. 156–159].
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Сином генерала Опанаса Красовського і був Андрій Красов-
ський. Батькові заслуги і зв’язки у вищих петербурзьких колах 
гарантували Андрію Опанасовичу вдалу кар’єру. Тож 1831 року 
юного генеральського сина зарахували до елітного Пажеського 
корпусу, який 26 серпня 1840 року він на відмінно закінчив і 
вступив на службу до столичного гренадерського полку імені 
Короля Фрідріха Вільгельма ІІІ [12, с. 5–6; 15, с. 320–327]. 

У Петербурзі наприкінці 1842 року або на початку 1843 року 
А. Красовський познайомився і потоваришував з Т. Шевчен-
ком, який завершував навчання в Академії мистецтв [12, с. 8]. 
Однак у наступні 15 років їхні життєві шляхи розійшлися. 
Тарас Григорович працював живописцем у Київській архео-
графічній комісії, був членом Кирило-Мефодіївського брат-
ства, а потім відбував покарання в Орській фортеці й Новопе-
тровському укріпленні. Андрій Опанасович у свою чергу брав 
участь у Кримській війні, де дістав важке поранення, довго лі-
кувався. Потім воював на Північному Кавказі з горцями, але 
погіршення стану здоров’я змусило його знову лягти до гос-
піталю. 30 жовтня 1858 року він отримав чин підполковника. 
У 1859 році розпочав мандрівку середземноморськими країна-
ми, під час якої познайомився з Дж. Гарібальді.

Восени 1859 року А. Красовського прикомандирували до 
Пажеського корпусу. Саме тоді до Північної столиці із за-
слання повернувся Т. Шевченко, і їхня дружба поновилася. 
У своєму листуванні А. Красовський називав поета «наш слав-
ний Тарас», «наш Кобзар», мав його портрет і кілька спільних з 
ним портретів з автографами [12, с. 8, 18–20].

Петербург на той час був центром діяльності українофілів, 
які гуртувалися навколо колишніх кирило-мефодіївців (М. Кос-
томарова і П. Куліша) та видаваного ними журналу «Осно-
ва» [13, с. 75–110]. Окрім того, А. Красовський спілкувався з 
М. Чернишевським, М. Добролюбовим, відвідував таємний гур-
ток П. Макалінського. По смерті Т. Шевченка А. Красовський 
викупив частину його речей. Уважаємо, що саме в Петербурзі 
1859–1861 років, під впливом Т. Шевченка та українофільського 
гуртка, у поглядах А. Красовського відбулося остаточне зрушен-
ня в бік антисамодержавництва й українофільства.

Ці зміни світогляду яскраво засвідчило перебування А. Кра-
совського в Києві, куди восени 1861 року його було  направлено 
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викладачем до Володимирського кадетського корпусу. Тут 
А. Красовський зблизився з гуртком «хлопоманів» і Київською 
«Старою» громадою, брав участь в етнографічних експедиціях 
Київщиною, викладав малювання в «Тарасовій школі» М. Згу-
ровського, провадив підготовку до відкриття магазину для по-
ширення нелегальної літератури й нібито вербував учасників 
до організованого ним таємного «революційного комітету». 
Він відвідував могилу Т. Шевченка в Каневі, де посадив ка-
лину, гостював у Варфоломія Шевченка в Корсуні й планував 
придбати там садибу [9, арк. 6–15; 12, с. 21–32; 15, с. 145–148, 
249–250; 16, с. 77–82]. Писав вірші українською мовою, які під 
псевдонімом «Дан. Лихий» оприлюднював у студентському 
рукописному журналі «Самостайне слово» [11, с. 116]: 

Будь в господі щирим братом,
шануй слов’янина – 
Тоді буде тобі сватом
Ціла Україна!
Шануй наші всі звичаї,
Нашу мову, віру,
Не кажи, що польський край,
Тоді ми повірим.
Докажи, що ти шукаєш
Правду – люду, миру,
Тоді всюди ти почуєш:
«Вірим, друже, вірим».
А як будеш ти ділити 
по Дніпру Вкраїну,
То не будем в згоді жити…
Лучше всі загинем! –
Бо за правду встане воля,
Хлопців поскликає
І розіллється недоля
У рідному краї.

Ці вірші свідчать про цілком сформовану українську націо-
нальну програму, прихильником якої на той час став А. Кра-
совський. До того ж його погляди мали яскраве народницьке 
забарвлення. Навесні – влітку 1862 року він проводив агітацію 
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серед селян Корсунщини, покладаючи надії на загальноселян-
ське повстання у зв’язку з уведенням уставних грамот. Зали-
шився його тогочасний опис, складений жандармами: «Г. Кра-
совский носит простой украинский козакин, подпоясанный 
крестьянским кушаком, шаровары, опущенные в сапоги, и 
высокую черную баранью шапку. В этом костюме он ходит 
и ездит верхом по местечку, а однажды, встретясь на улице с 
хмельным мужиком, после слов приветствия, когда мужик ото-
звался: “Здоровы, пане!”, – Красовский упрекнул его за руга-
тельство именем пана и стал с ним христосоваться, говоря, что 
он не пан, а такой же, как и он, человек» [8, арк. 1 зв. – 2].

Коли для придушення заворушень проти селян було на-
правлено резервний батальйон Житомирського піхотного пол-
ку, А. Красовський написав відозву до солдатів із закликами не 
виконувати наказ і, розмноживши її від руки, уранці 17 черв-
ня розкидав на території розміщення полку. Наступного дня в 
його квартирі провели обшук і вилучили антиурядові матеріа-
ли, а вже в серпні його засудили до втрати дворянства і всіх 
станових прав, а також до смертної кари через розстріл, яку за 
рішенням Олександра ІІ (з яким вони були особисто знайомі) 
замінили на 12 років каторги і «політичну смерть» [12, с. 36–
56; 15, с. 269–284, 287–292, 293–294]. 

У засланні А. Красовський написав поему «Сон каторжника», 
у якій висміяв самодержавство, царів «Николашу» («злой дес-
пот, тиран») і «Алексашу» («нетрезвый болван»), їхню свиту – 
«злодеев <…> из камер-лакеев, из камер-пажей», духівництво 
і придворних речників – «старца» М. Погодина і «пустомелю» 
М. Каткова та пророкував, що «нас много, их мало <…>, их дни 
сочтены» і невдовзі «царем и владыкой сам будет народ!» [16, 
с. 398–402]. Відомий один з варіантів Шевченкової поеми «Кав-
каз», переписаний А. Красовським латиницею в 1866 році [29, 
с. 735]. Однак під час невдалої спроби втечі із заслання (2 червня 
1868 р.) А. Красовський покінчив із собою [12, с. 57–78]. 

Такий трагічний фінал був ніби наперед визначений А. Кра-
совському. Зі спогадів сучасників, він був любителем пригод, 
«ентузіастом, гарячим патріотом», палким прихильником мо-
лоді й реформ, був дещо наївним, але відданим сином Батьків-
щини і народу, «ніби навмисне був створений для незвичайних 
подвигів» [18, с. 56–57]. 
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Дуже ймовірно, що в Петербурзі А. Красовський зустрічав-
ся зі своїм земляком і приятелем Т. Шевченка Є. Розальйон-
Сошальським.

Першим задокументованим представником Розальйон-Со-
шальських на Слобожанщині був полковий писар Харківсько-
го (1697 р.) й Ізюмського (1705–1713 рр.) козацьких полків 
Юрій Семенович Розальйон-Сошальський. Він, за словами 
його сина Олександра, походив з «польського шляхетства» [28, 
арк. 63 зв.]. На той час під цим розуміли українську правобе-
режну православну шляхту. До того ж, знаємо, що Юрій Семе-
нович розробив власний курс «латинської схоластичної логі-
ки» [27, с. 241], що свідчить про його належну освіту, здобуту, 
напевно, у Києво-Могилянській академії (це було характерно 
для покозаченої української шляхти того періоду). 

Упродовж XVIII ст. сини й онуки Юрія Семеновича служи-
ли старшинами Ізюмського козацького полку і володіли ма-
єтностями під Куп’янськом (слободи Гусинець, Моначинівка, 
Юр’ївка, Жеребець) [4, с. 215; 19, с. 96–97]. Сошальські, як і 
Красовські, товаришували з Г. Сковородою, з яким особливо 
зблизився онук Юрія Семеновича – Олексій Георгійович. Чи-
мало листів Григорія Савича написано з «Гусинської пусині» – 
пасіки, неподалік с. Гусинки [2, с. 34–35, 39, 41, 48, 76, 59; 24, 
с. 80, 89, 105, 106, 119, 402–403, 461]. 

У родині Сошальських також був свій герой, який прославив 
її далеко за межами Російської імперії. Двоюрідний дід Є. Ро-
зальйон-Сошальського – Олександр Григорович (05.10.1797–
16.01.1873) – після навчання в Харківському університеті 
вступив на військову службу до Військово-топографічного 
депо. Він склав карти Поділля і Бессарабії, а під час російсько-
турецької війни 1828–1829 років потрапив у полон до турків, 
про що пізніше опублікував спогади. Упродовж 1830–1831 ро-
ків О. Розальйон-Сошальський склав карту Сербії, а повернув-
шись до Петербурга, служив у Генеральному штабі. У 1845 році 
вийшов у відставку із чином генерал-майора. Розробив влас-
ний проект селянської реформи [22].

Дід Є. Розальйон-Сошальського – Дмитро Георгійович 
(бл. 1763 р. н.) і батько – Єгор Дмитрович – таких службових ви-
сот не досягли. Вони, напевне, віддавали перевагу спокійному 
життю в родовому маєтку. Обоє були куп’янськими повітови-
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ми предводителями дворянства: перший – у 1807–1813 роках, 
а другий – упродовж 1840–1846 років і 1855–1857 років [7, 
с. 177; 28, арк. 63 зв. – 64]. Окрім того, Дмитро Георгійович звів 
у Моначинівці кам’яний Дмитрівський храм, а Єгор Дмитро-
вич 1856 року передав Г. Данилевському рукописний примір-
ник «Саду божественних пісень» та власні спогади про роди-
ну [2, с. 34, 83–84; 25, с. 190].

Єгор Єгорович Розальйон-Сошальський обрав цивіль-
ну службу. Після закінчення Харківського університету, з 
1849 року служив чиновником у канцелярії харківського ци-
вільного губернатора, з 1851 – у канцелярії петербурзького 
військового генерал-губернатора. Потім був молодшим поміч-
ником секретаря в канцелярії Синоду. 18 січня 1856 року за-
рахований до Міністерства внутрішніх справ, звідки 20 квітня 
1858 року вийшов у відставку із чином колезького асесора [3, 
с. 228–229]. 

Є. Розальйон-Сошальський належав до тогочасних пе-
тербурзьких літературно-мистецьких кіл, до яких, повернув-
шись із заслання, долучився і Т. Шевченко. Власне, про це 
свідчать записи в поетовому щоденнику. Зокрема, 1 квітня 
1858 року: «<…> После обеда получил записку от графини 
Н[астасьи] И[вановны] 1 и вечером отправился к ней. Никакой 
эк[с]т ренности. Ей просто хотелось меня видеть. Доброе созна-
ние! К графине заехал Сошальский и увез меня к имениннице 
землячке М[арье] С[тепановне] 2 <…>» [30, с. 169]. Наступ-
ного дня: «В первом часу Сошальский повез меня к землячке 
Ю. В. Смирновой 3. Я знал ее милой институткой в 1845 году. 
А теперь черт знает что. Претензия на барыню, а в самом деле и 
на порядочную горничную не похожа. От Смирновой заехали к 
Градовичу 4. Тоже старый знакомый. От Градовича зашел я уже 
без Сошальского в Палкин трактир 5, пообедал и отправился 
домой» [30, с. 169]. Запис від 12 квітня: «<…> Пос ле обеда повез 
меня Сошальский к землячке М. С. Гжесевич, а часу в первом 
к Борелю 6. А от Бореля к Адольфине, где я его и оставил» [30, 
с. 173]. Запис від 18 квітня: «Получил милейшее письмо от ми-
лейшего Сергей Тимофеевича Аксакова 7, на которое буду отве-
чать завтра, – сегодня я увлекся своею “Лунатикою”. Если бы 
не помешал обязательный Сошальский, то я окончил бы “Лу-
натику”. Но, увы, нужно оставить невещественное слово и при-
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няться за вещественное дело, т. е. увесистый обед. Вечером с 
тем же обязательным Сошальским поехали мы к милой и та-
лантливо-голосистой певице мадмуазель Грубнер 8. Там встре-
тился я с Бенедиктовым 9, Даргомыжским 10 и с архитектором 
Куз[ь]миным 11, старым и хорошим знакомым. Музыкальное 
наслаждение закончилось смешным и приторным мяука-
ньем Даргомыжского <…>» [30, с. 176]. Події наступного дня: 
«Вчера Сошальский пригласил меня с Михайлом 12 на борщ 
с сушеными карасями и на вареныки. А сегодня графиня 
Н[астатья] И[вановна] просит запиской к себе обедать и обе-
щает познакомить с декабристом бароном Шейгелем 13. Мы 
предпочли декабриста борщу с карасями и за измену были 
наказаны бароном. Он не пришел к обеду. Одичалый барон. За 
обедом познакомился я с адмиралом Голенищевым 14 <…> Ве-
чер провел у Галагана 15. Он прочитал описание своего будынка, 
збудованого им в старом малороссийском вкусе в Прилуц-
ком уезде. Барская, но хорошая и достойная подражания за-
тея» [30, с. 176]. 26 квітня: «На обеде у Сошальского лично по-
знакомился с поэтом Курочкиным 16 и с братом его Николаем 17, 
достойным молодым человеком <…>» [30, с. 177]. 16 травня: 
«<…> Вечером восхищался пением милочки Гринберг 18; с Со-
шальским и Семеном 19 в восторге заехали ужинать к Борелю 
и погасили свои восторги у Адольфины. Цинизм!» [30, с. 184].

У 1859 році Є. Розальйон-Сошальський повернувся до бать-
ківського маєтку на Куп’янщині. Він був куратором міської лі-
карні, а 1 січня 1862 року – куп’янським повітовим предводи-
телем дворянства. 29 травня 1864 року він помер, не добувши 
каденції предводителя [3, с. 229; 7, с. 177].

Усе скидається на те, що якогось помітного впливу спілку-
вання з Т. Шевченком на Є. Розальйон-Сошальського не спра-
вило. Якщо Єгор Єгорович і мав якусь українську лояльність, 
то вона виявлялася хіба що в етнографічно-побутових сюже-
тах, на зразок «борщу із сушеними карасями і варениками», 
і по своїй суті була малоросійською. Тож його спілкування з 
Т. Шевченком так і залишилося на рівні спільного відвідуван-
ня літературно-музичних салонів та гостювання в земляків. 

Варто додати, що й характер Є. Розальйон-Сошальського 
був цілком протилежний вдачі А. Красовського. Зі спогадів су-
часників Єгор Єгорович постає людиною честолюбною, хваст-
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ливою і сварливою, схильною привертати надмірну увагу до 
своєї персони, не маючи для цього відповідних підстав [1, с. 57; 
6, с. 118; 31, с. 173]. Дуже тонко ці риси в епіграмі «Общий друг 
(Е. Е. Р-он С-кий)» відтворив поет М. Щербина, який певний 
час квартирував із Є. Розальйоном-Сошальським в одному по-
мешканні [32, с. 273]: 

Людей известных был любителем
И даровых их погребком; 
Он стал в уезде предводителем,
А в Петербурге был хлыщем.

Таким чином, дослідження генеалогій і біографій А. Кра-
совського і Є. Розальйона-Сошальського вможливлює, з одно-
го боку, простеження участі нащадків української покозаченої 
шляхти в націотворчих процесах другої половини ХІХ ст., а з 
другого, – дозволяє глибше проаналізувати вплив Т. Шевчен-
ка на формування і реалізацію тогочасного українського на-
ціонального проекту. Урешті, абстрагуючись від ідеологічного 
контексту, упрозорюються досить неочікувані життєві траєк-
торії, які перетнулися в Петербурзі, хоча відправною точкою 
для них була Україна. 

1 Анастасія Іванівна Толстая (1817–1889) – дружина скульптора, віце-
президента Академії мистецтв Федора Петровича Толстого, з яким опікува-
лася звільненням Т. Шевченка із заслання.

2 Марія Степанівна Кржисевич (1824–1905) – племінниця українського 
дворянина і мецената Григорія Степановича Тарновського.

3 Юлія Василівна Смірнова – двоюрідна племінниця Григорія Степано-
вича Тарновського.

4 Едуард Олександрович Градович – лікар Олександрійської жіночої лі-
карні в Петербурзі.

5 Ресторан «Палкін» у Петербурзі.
6 Петербурзький ресторан.
7 Сергій Тимофійович Аксаков (1791–1859) – російський письменник, 

літературний і театральний критик.
8 Ізабелла Львівна Грінберг (1833–1877) – талановита петербурзька спі-

вачка, учениця М. Глинки.
9 Володимир Григорович Бенедиктов (1807–1873) – російський поет.
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10 Олександр Сергійович Даргомижський (1813–1869) – російський ком-
позитор.

11 Роман Іванович Кузьмін (1811–1867) – російський архітектор.
12 Михайло Матвійович Лазаревський (1818–1867) – службовець, близь-

кий друг Т. Шевченка.
13 Володимир Іванович Штейнгель (1783–1862) – член Північного това-

риства, декабрист, відбув 15-річну каторгу.
14 Аркадій Васильович Голенищев (1789–?) – генерал-лейтенант мор-

ського відомства.
15 Григорій Павлович Ґалаґан (1819–1888) – нащадок українського стар-

шинського роду, громадсько-політичний діяч, меценат. 
16 Василь Степанович Курочкін (1831–1875) – російський поет-сатирик, 

журналіст, перекладач.
17 Микола Степанович Курочкін (1830–1884) – російський поет, перекла-

дач, публіцист.
18 Ізабелла Львівна Грінберг.
19 Семен Степанович Гулак-Артемовський (1813–1873) – український 

композитор, співак, близький товариш Т. Шевченка.
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Сергій П’ятаченко  
(Суми)

УСНІ МЕМОРАТИ ПРО ГОЛОД НА СУМЩИНІ 
(за матеріалами видання  

«Голодомор на Сумщині у спогадах очевидців»)

Проблема дослідження Голодомору – його причин, суті та 
наслідків – пов’язана з обмеженістю документальної джерель-
ної бази, спричиненою бажанням винуватців трагедії знищити 
докази своєї вини, приховати або викривити факти. Сумщина, 
як і багато інших регіонів, зазнала великих людських втрат, 
але, як зазначає сумський історик П. Соболь, «встановити 
навіть приблизну кількість громадян, які загинули в трагічні 
роки, неможливо, оскільки відомості про наслідки Голодомо-
ру радянська влада оберігала як найважливішу державну та-
ємницю» [15, с. 78]. Сумська архівістка Л. Покидченко стан 
збереженості документальної бази тієї доби характеризує так: 
«Багато документів було знищено, загальні відомості взагалі не 
складались, тому документи збереглись фрагментарно, не всі 
райони Сумщини представлені однаково» [5, с. 5].

У цьому випадку на допомогу дослідникам Голодомору ма-
ють прийти усні свідчення очевидців, які на Заході давно прий-
няті як важливе історичне джерело. Зокрема, існує позитивний 
досвід гарвардського проекту усної історії, започаткованого 
в 1980-х роках Дж. Мейсом. Проте іноді вітчизняні історики 
й сьогодні висловлюють свій скепсис щодо усних спогадів- 
меморатів, уважаючи їх джерелами, позбавленими наукової 
ваги. Хоча ще М. Костомаров зазначав, що «історію треба ви-
вчати не тільки за мертвими літописами і записками, а й у жи-
вому народі» [11, с. 446]. Цю традицію підтримували й наші ви-
датні історики П. Куліш, Я. Новицький, Д. Яворницький.

Відомий дослідник народної прози С. Мишанич, указуючи 
на «перші повідомлення про почуте й бачене, про пережите», 
зараховував їх до «найпростіших різновидів народної прози, 
поліфункціональних за своєю суттю, з широкою гамою засо-
бів естетичного відображення» [12, с. 38]. Специфічною рисою, 
яка рішуче відокремлює їх від інших прозових творів, є безпо-
середня пов’язаність із конкретними фактами, подіями, людь-
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ми, а також порівняно незначна просторово-часова дистанція: 
це розповідь про події, учасником або очевидцем яких міг бути 
сам респондент. Це породжує докладність та емоційність вик-
ладу матеріалу, чітку й виразну позицію оповідача щодо зобра-
жуваних подій, а також дає можливість виходити на певний 
рівень узагальнення та виокремлення суттєвого, типового. 
Остання риса вигідно відрізняє художньо-емоційну пам’ять 
народу від сухого документального препарування історії з його 
увагою до дрібних деталей, за якими іноді важко розгледіти 
суть. Російський фольклорист С. Азбелєв указував на те, що 
меморат як «оповідь очевидця або учасника тих чи інших по-
дій» не побутує у відриві від особи самого оповідача, і лише в 
окремих випадках, «якщо зміст відповідає якимсь суспільним 
запитам, оповідання відривається від творця його первісного 
тексту, живе самостійним життям, стає фактом суспільної сві-
домості» [2, с. 7].

Завданням цієї статті є окреслення джерельної бази усних 
оповідей – свідчень-меморатів про Голодомор на Сумщині, які 
вийшли друком за час незалежності, та уведення в цей контекст 
збірника «Голодомор на Сумщині у спогадах очевидців» [6], 
підготовленого за результатами кількарічних студентських 
експедицій під керівництвом автора статті.

Свідчення про Голодомор почали активно публікувати на-
прикінці 1980-х років. Цьому передував резонанс від заходів 
української діаспори до 50-річчя Голодомору й оприлюднення 
результатів комісії Конгресу США щодо оцінки цієї трагедії, які 
активно посилалися на усні спогади очевидців. Тодішнє керів-
ництво КПУ ініціювало створення вітчизняної групи істориків 
для спростування цих звинувачень, проте розвал Радянського 
Союзу зумовив інший вектор – широкого й об’єктивного дослі-
дження цієї трагедії. З 1989 року в рамках всеукраїнської тен-
денції почали оприлюднюватись і свідчення про Голодомор на 
Сумщині, які публікували в місцевій періодиці, всеукраїнських 
і місцевих виданнях. Щороку з різною частотністю, на яку вка-
зав сумський історик В. Власенко, місцеві матеріали про Голо-
домор, важливою складовою яких були спогади, з’являлися в 
публікаціях місцевої періодичної преси [3, с. 26–39]. Свідчення 
про Голодомор на Сумщині друкували також у всеукраїнських 
збірниках документів і матеріалів, серед яких слід згадати 
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такі, як «33-й: ГОЛОД: Народна Книга-Меморіал» [1], «Чорна 
книга України» [22], «Розсекречена пам’ять: Голодомор 1932–
1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД» [13]. Кілька за-
писів із Сумщини є у збірнику львівського дослідника Василя 
Сокола «Українці про голод 1932–1933» [20].

З-поміж загалом нечисленних місцевих збірників варто на-
звати «Голодомор на Сумщині» [7], до якого увійшли художні 
нариси та есе на основі власних спогадів письменників і жур-
налістів старшого покоління, а також значний за обсягом і до-
волі виважений за науковим підходом збірник Бориса Ткачен-
ка «Під чорним тавром», де зібрано свідчення з Лебединщи-
ни [18]. Місцевий матеріал подано в підготовлених до 70-річчя 
Голодомору збірниках Л. Дідоренка «Голодомор 1932–1933 рр. 
на Краснопільщині» [8] та Г. Іванущенка «Голодомор 1932–
1933 років: очима свідків, мовою документів. Северинівська 
сільрада Сумського району» [10].  

У 2006 році вийшов друком науково-документальний збір-
ник «Голодомор 1932–1933 років на Сумщині» (упорядник – 
Л. Покидченко), де подано 52 письмових спогади мешканців 
Сумської області, що їх було зібрано архівістами Сумщини, 
студентами та учнями шкіл переважно протягом 1989–1990 ро-
ків [5]. Частина цих спогадів написана очевидцями власноруч, 
а деякі зафіксовано з їхніх слів. Окремі передруковуються з 
публікацій районних газет 1989 року. Мова документів – ро-
сійська та українська за вибором авторів спогадів, у записах 
збирачів відчувається літературне редагування усної розповіді. 

У 2007 році побачили світ нова книга Б. Ткаченка «Важ-
ка стежка до Бога» [17] та збірник «Під чорним тавром» [19]. 
Обидва видання містять значний корпус усних меморатів із 
частковою паспортизацією та деяким редагуванням текстів. 
У 2008 році кролевецький дослідник Анатолій Карась підготу-
вав збірник «Свідчення очевидців про голод 1930–40-х рр. на 
Сіверщині» [14], де подав зібрані музейниками та студентами 
43 записи свідчень очевидців Голодомору з Кролевецького ра-
йону та по одному з Буринського, Глухівського, Конотопського 
та Ямпільського районів. Наукова якість записів різнорідна – є 
студентський переказ слів очевидця своїми словами, є тексти з 
явним редагуванням, проте частина текстів подана зі збережен-
ням особливостей усного мовлення оповідача, має паспорти-
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зацію та вказівку на розшифровку з аудіо- або відеоносіїв. Це 
стосується насамперед записів, здійснених самим А. Карасем, 
для яких характерна установка на збереження усної природи 
цих меморатів.

Таким чином, можна виокремити три підходи до запису-
вання меморатів: архівно-історичний з його акцентуванням 
документального фактажу, журналістсько-літературний, який 
тяжіє до художньої емоційності, та фольклорно-історичний з 
максимальною увагою до усного мовлення. Активізація остан-
нього має зменшити практику втручання в оригінальний текст 
меморату, приділяючи натомість більше уваги збереженню 
особливостей усного мовлення оповідача з його регіональни-
ми чи особистісними характеристиками. Важливим також є 
окреслення контексту запису, на що вказує відома дослідниця 
Л. Іваннікова: «Як для історика, так і для фольклориста непри-
пустимо виривати оповідь із контексту, а тим більше розривати 
оповідання однієї особи» [9].

Окремою специфікою позначена методика збору свідчень 
за заздалегідь підготовленими анкетами, про недоліки якої 
слушно зауважив знаний дослідник В. Сокіл: «Анкета скову-
вала певною мірою оповідача, спрямовувала його в русло “за-
питань-відповідей”» [16, с. 10]. Це, на думку вченого, заважає, 
адже «народ більше схильний за своєю творчою потенцією до 
сюжетного оформлення події (чи кількох епізодів), їх образно-
го осмислення» [16, с. 10].

Отже, тенденції до появи «народної книги», як її визначив 
В. Сокіл, «з якої промовляв би сам народ, своїм діалектом, го-
вором, говіркою» [16, с. 10], увиразнюються з кожним роком, 
щоправда, цей процес критично обмежений у часі, адже оче-
видців Голодомору щороку стає дедалі менше. 

Саме в цьому напрямі, умовно окресленому як «народна 
книга», і вийшло дві частини збірника «Голодомор на Сумщині 
у спогадах очевидців» [6]. Перша містить 156 свідчень, друга – 
187. Загалом 343 усні меморати охоплюють усі 18 районів Сум-
ської області. Більшість записів здійснено учасниками фоль-
клорних експедицій студентів СумДПУ ім. А. С. Макаренка. 
Частину з них передали місцеві збирачі-ентузіасти: учителі, 
бібліотекарі, музейники, зокрема І. Абаровський та А. Карась. 
Усі записи паспортизовані, до більшості подано фото оповіда-
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чів. Вагома частина розшифрована з аудіозаписів зі збережен-
ням особливостей усного мовлення респондента.

Загалом ці оповіді виявляють значну текстологічну спорід-
неність, що дає можливість чітко виокремлювати їх серед маси-
ву усних меморатів. Людська пам’ять зберігає не лише сам факт 
трагедії, але і її детальні подробиці, епізоди, імена. Розповідь 
має ознаки певної сюжетності, образності, емоційне забарв-
лення та спроби узагальнення. Оповідачі, як слушно зазначає 
луганська дослідниця І. Магрицька, «виступають одночасно у 
функції і персонажів, і свідків, і істориків. Вони не тільки роз-
повідають про пережите й побачене, не тільки описують пере-
біг подій, а й осмислюють їх і аналізують» [4, с. 24].

Типологічно оповідання про голод, подані у збірнику «Голо-
домор на Сумщині у спогадах очевидців», мають низку схожих 
сюжетів і мотивів, що перетворює їх на один великий мета-
текст, у якому різними голосами озвучено один і той самий 
сюжет – вимирання з голоду українського селянина протягом 
осені 1932 – весни 1933 року. 

Серед найтиповіших мотивів вирізняються ті, які пов’язані 
з реквізицією майна та збіжжя й наступними спробами вижи-
вання, екстремальним харчуванням, описами смертей, спосо-
бами поховання, випадками грабунку, божевілля й канібалізму. 
Часто оповідачі здійснюють спроби узагальнень, наприклад, з 
приводу причин Голодомору: «Куркулів зразу розкуркулюва-
ли, а тих змушували, шоб у колгоспи йти. Через те і голод зро-
били. Там кажуть, що не вродило, не вродило! Обнаковенний 
урожай був» [6, кн. 2, с. 79]. «Така була сталінська політика, 
щоб винищити український народ» [6, кн. 1, с. 78]. «Сталін на-
правив 25 тисяч для організації колгоспів, щоб знищити укра-
їнське селянство» [6, кн. 1, с. 65].

Називають винуватців трагедії: «голод зробили активісти», 
«в усьому винуваті комуністи», «правителі оті та прихльоба-
телі». Указують на злочинні дії «всесоюзного батька» Сталіна, 
конкретних виконавців з-поміж селян, яких звали «активіс-
тами», «буксирами», «комунарами», «виконавцями», «комсо-
мольцями».

Мотив конфіскації збіжжя, продуктів харчування, речей, ре-
маненту, хат є одним з найпоширеніших і найдраматичніших: 
«Тепер кажуть, то комсомольці були, а тоді казали –  виконавці 
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ходили. Виконавці йдуть уже! Так тягли дуже. В ямку карто-
шечку вкинеш і ту вириють, і ту заберуть» [6, кн. 1, с. 76]. «Ко-
лиски були навісні, були на мотузках, та й під жопку і поло-
жать у дитини. Дитина уже вмерла, а комсомольці і найдуть, 
і візьмуть те пшоно» [6, кн. 1, с. 75]. «Шукали повсюди: по 
городах, садках, у сараях, а коли знаходили – вибирали все до 
краплі» [6, кн. 2, с. 11]. «Де даже квасолька була, в горщику, ги-
рунчику, даже в печі поза комином, все повиймають» [6, кн. 2, 
с. 18]. «А якщо пікся хліб, то його заливали водою. У мого бать-
ка забрали кожух, чоботи й навіть ножиці» [6, кн. 2, с. 45]. «Чо-
ловік, забравши, не кинув на воза, а на очах у родини висипав 
увесь харч у туалет» [6, кн. 2, с. 74].

Цей грабунок супроводжувався масовим терором, психо-
логічним тиском і залякуванням, які залишилися в пам’яті 
свідків: «Хто не підкорявся, забирали в сільську раду і там 
били. Люди не боронилися, підкорялися мовчки. Боялись, що 
висока влада: арештують і в тюрму, а то і вб’ють» [6, кн. 2, с. 9]. 
«Тітка Марія зрізала колоски, щоб зварити куліш малим дітям, 
що вже попухли з голоду. Знайшовся хтось, хто доніс, приїхали 
двоє здоровенних чоловіків на “воронку”, забрали жінку, зали-
шилося семеро малих діточок, які померли без дорослих» [6, 
кн. 1, с. 63]. «Коли знайшли зерно, мати почала плакати, щоб 
не відбирали, бо нічим було годувати маленьку дитину. Він її 
відштовхнув і сказав, щоб віддала, бо “вам потрібно було голо-
дувати – такий закон”» [6, кн. 1, с. 62]. «Голодні діти лущили 
недостиглі зерна, жадібно їх поїдали. Вони помирали через де-
кілька годин. А коли потрапляли до рук об’їждчиків, то їх били 
батогами, вчиняли самосуд: палили руки сірниками, кололи 
голками пальці, прив’язували до коней» [6, кн. 1, с. 16]. «Ішов 
один активіст, місцевий ветеринарний лікар, мимо кладбища, 
а біля однієї могили чоловік сидів. Активіст йому й каже: “Ба-
чиш, скільки я людей на той світ відправив! ”. А той йому грубо 
відповів, і його відправили на заслання, а дітей виключили зі 
школи» [6, кн. 1, с. 100]. 

Окремий поширений мотив – це перелік «страв» екстре-
мального харчування в час Голодомору. Дитяча пам’ять (а 
очевидці переважно були на той час дітьми) зберегла це мото-
рошне «меню»: «Я рвала калачики, колись нарвала і розсипа-
ла – мала ж була, дуже плакала» [6, кн. 1, с. 134]. «Я ходила в 
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ліс, і, розгрібаючи сніг, шукала листки, з якими вдома варили 
їсти» [6, кн. 1, с. 110]. «Бувало десь знайдеш картоплі поза-
торішньої і радий-радесенький, що знайшов. А вона м’яка, уся 
скрючена якась, місцями зелена» [6, кн. 1, с. 124]. «Люди їли 
листя з берестків, лободу, щавель, траву» [6, кн. 2, с. 10]. «Їли 
гнилу капусту й картоплю, пекли коржики із щавлю, конюши-
ни, гички» [6, кн. 2, с. 17]. «Мати брала десь дохлу конину, ва-
рила, і ми їли» [6, кн. 2, с. 24]. «Їли і мишей, їли птичок усяких. 
Горобців тих взагалі не було, і котів не було, і собак вимочували 
та їли» [6, кн. 2, с. 18]. «Помню, як споймаєш було мишеня, за-
душиш його і біжиш додому семню обрадувати. Зварить отоді 
мамка юшку, і їмо її да наїдаємось» [6, кн. 2, с. 55]. Окрему увагу 
приділяли корові-рятівниці: «Добре, як була корова в сім’ї, тим 
і рятувалися» [6, кн. 2, с. 47].

Впадає в око зміна зовнішності голодуючих людей: «усі хо-
дили страшні, худі, діти з здоровими пузами і тоненькими но-
гами» [6, кн. 2, с. 53]; «хтось ставав худющім, а хтось розпу-
хав» [6, кн. 2, с. 71]; «на ногах водянки страшні з’явилися» [6, 
кн. 2, с. 124]; «ноги були такі пухлі, що важко пересувалися, 
а з них витікала з порепин вода» [6, кн. 2, с. 132]. «Я з подру-
гою сиділи на кладці, а ноги були у воді. Прийшовши додому, 
я запитала у мами, чому у мене такі худі ноги, а у Насті повні. 
Мама сказала, що у Насті ноги опухли від голоду, і вона скоро 
помре» [6, кн. 1, с. 103].

Описи смертей, свідками яких були малолітні очевидці, вра-
жають трагічним лаконізмом і моторошними деталями: «Люди 
вмирали на ходу. Піде, впаде, умре» [6, кн. 2, с. 10]. «Тихо на 
лавках чи по дворах лежали, як янголи, тихо мерли. Рідко хто 
кричав чи стогнав» [6, кн. 2, с. 22]. «В семирічній Литвинів-
ській школі було 83 учні, а через сім місяців лишилося троє» [6, 
кн. 1, с. 63].

У селі, у якому мовчали церковні дзвони, а церкви були пе-
ретворені на склади награбованого зерна, поховання доведених 
до відчаю та божевілля людей відбувалося не за звичним хрис-
тиянським обрядом, а перетворилося на жахливий одноманіт-
ний ритуал: «Спочатку померлих закидували землею, а потім, 
коли людей залишалося все менше і менше, то ями з померли-
ми навіть не закидували, тому по всьому селу був неприємний 
запах» [6, кн. 2, с. 19]. «Загортали в ряднину і просто кидали в 
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бур’яни. А бур’яни зростали такі високі, що страшно було хо-
дити, щоб не наткнутися на мерця» [6, кн. 2, с. 84]. «Ближче 
до вечора везли з поля на кладовище цілими возами мертвих 
людей» [6, кн. 1, с. 25]. «Ніхто їх не поминав. В войну, як вой-
на була, дак вже поминали людей» [6, кн. 1, с. 134]. «Відвезли 
до ями і живу ще дитину, щоб вдруге не повертатись. Настуня 
прийшла до тями, кругом трупи. Зібрала останні сили, виповз-
ла на гору, а тут уже добрі людоньки підібрали, виходили» [6, 
кн. 1, с. 164]. 

Людська психіка часто не витримувала, люди божеволіли, 
особливо  важко переживали це діти: «Сім’я сусіда мала багато 
дітей, всі померли. Останню дитину божевільна мати задушила 
і з’їла» [6, кн. 1, с. 81]. «Пам’ятаю, розказували про жінку, що 
обезуміла з голоду і зварила в ночвах свою маму. Її забрала мі-
ліція» [6, кн. 1, с. 79]. «Його дочка зовсім здуріла. Вона сиділа 
під піччю і жалісно просила: “Дядьку, одріжте мені пальця, я 
його з’їм, а то він не перекусується”» [6, кн. 2, с. 56].

Нерідко спогади фіксують випадки канібалізму, які вража-
ли дитячу психіку тоді і до сьогодні ще зберігають свою дра-
матичну напругу в канві сюжету оповіді: «Сусіди дєвочку за-
різали, і потім продавали м’ясо» [6, кн. 1, с. 143]. «Сусідського 
хлопчика знайшли у хаті активіста Зеленського, порубаного 
на шматки» [6, кн. 1, с. 147]. «Батько й мати вбили своїх дітей 
і поїли їх, а потім чоловік убив свою жінку. Після цього його 
забрали, але ніхто не знав куди і що з ним сталося. А в хату за-
йти було неможливо – скрізь були сліди крові» [6, кн. 1, с. 131]. 
«Поніс хлопчик небагато харчів своїй хрещеній матері, а вона 
з своїм чоловіком зарізали його, засолили, а потім з’їли» [6, 
кн. 1, с. 92]. «На краю села жила баба Одарка. У неї була дочка-
підліток. Так вона взяла та й зарубала своє дитя. Все склала у 
діжку. А потім обгризала кісточки. Дуже страшна була карти-
на» [6, кн. 1, с. 19]. «У сусідній сім’ї... було п’ятеро дітей. Щоб їх 
врятувати, вона вбила свою найменшу дитину (немовля), й всі 
гуртом її з’їли» [6, кн. 2, с. 32]. «Вона вже од голоду з ума зошла, 
шо узяла та й зарізала свого синочка меншого (йому годків зо 
два чи зо три було). І у погребі нашли порубане і уже засолене 
тіло дитинки» [6, кн. 2, с. 54].

Часто згадують, що порятунком від голоду була змога ви-
їхати в Росію: «у Курськ заробляти на харчі», «їхали на кришах 
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вагонів», «шили одяг і їздили в Росію міняти на хліб», «одвіз 
хлопця і сестру у Кацапщину робити у людей», «щоб урятува-
ти сім’ю, тато узяв мамині золоті сережки і поїхав на Кубань», 
«батько їздив в Западную (в Западной голоду не було) приво-
зив нам крупи» [6, кн. 1, с. 49].

Указується на постгеноцидну свідомість, яка на все життя 
зазнала непоправної психічної травми: «Я нікому не бажаю 
таке побачити і не дай, Боже, пережити, краще померти від го-
лоду, ніж до старості пам’ятати мертву сестру і брата» [6, кн. 1, 
с. 83]. «Мені й тепер вчувається глухий стогін померлих безви-
нних людей» [6, кн. 1, с. 81].

Подекуди на ці мотиви нашаровуються інші – про голод 
1946–1947 років. Вони у свідомості оповідачів не відокремлю-
ються, а доповнюють один одного, між ними проводяться пара-
лелі, що дає можливість вести мову про системне винищення 
української нації: «Дуже тяжкий 47-ий рік був. “Ой, голодовка 
повторилася!” – так говорила бабуся» [6, кн. 1, с. 95].

Л. Іваннікова аргументовано зазначає, «що основні мотиви 
цих оповідань – покарання за зірвані колоски, колгоспні суди, 
примусові роботи та заслання, свавілля місцевої влади, поїздки 
в Західну Україну, де не було колгоспів, з метою заробити шма-
ток хліба» [9]. Львівська дослідниця О. Харчишин окреслює 
типові сюжети, мотиви та образи, які повторюються майже в 
кожному творі: «1) про причини “голодовки”; 2) людські муки, 
страждання, смертельні втрати; 3) шлях до порятунку; 4) вступ 
до “колхозу” через безвихідь; 5) емоційні рефлексії, пересторо-
ги щодо недопущення голоду» [21].

Загальні спостереження над текстами спогадів про Голо-
домор дають можливість ідентифікувати їх як фольклорний 
жанр усних меморатів, які є вагомою складовою усної народної 
історії, безпосередньо пов’язаною з особою оповідача, що став 
свідком якихось важливих подій – героїчних походів, визволь-
них війн, народних повстань або ж інших не менш драматичних 
подій, значимих для всього народу або його частини. Власне, ці 
оповіді, які спочатку передавалися з уст в уста, і передували на-
шій писемній історії. Саме в них живе емоційна пам’ять народу, 
яка кількістю подібних спогадів виводить нас на якісно новий 
рівень узагальнення та осмислення. Усні народні оповідання 
про Голодомор мають посісти серед них своє місце і стати пред-
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метом особливого вивчення та осмислення не лише історика-
ми, фольклористами, а й фахівцями суміжних дисциплін. На 
часі формування нового корпусу текстів народної пам’яті, де 
знайдеться місце й народним спогадам-меморатам про Голодо-
мор на Сумщині.

1. 33-й : ГОЛОД : Народна Книга-Меморіал / упоряд. Л. Б. Коваленко, 
В. А. Маняк. – Київ : Рад. письменник, 1991. – 584 с.

2. Азбелев С. Н. Русская народная проза // Народная проза. – Москва : 
Русская книга, 1992. – 608 с. 

3. Власенко В. М. Джерельна база вивчення Голодомору 1932–1933 років // 
Причина смерті : українець. З історії вивчення Голодомору 1932–1933 років 
на Сумщині : наук.-довідкове вид. – Суми : ФОП Наталуха А. С., 2008. – 40 с.
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pobutuvannya-ta-fiksatsiji?start=2.
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11. Костомаров Н. И. Исторические произведения. Автобиография / сост. 
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Алла Сініцина 
(Івано-Франківськ)

З ВИСОТИ АПОСТОЛЬСЬКОГО ДУХУ 
(філософські концепти Йосифа Сліпого)

Невтомна, працездатна, українолюбна натура відомого вче-
ного, філософа, політолога Олега Гриніва знов поклала на схо-
динку української історії нову книгу «Йосип Сліпий як істо-
рик, філософ, педагог». У ній автор робить спробу підійти до 
багатогранної постаті Й. Сліпого ще раз, але з новою історіо-
софською, науково-педагогічною заданістю, переосмисливши 
духовні надбання Великого слуги Божого.

«У працях Й. Сліпого знаходимо відповіді на не одне питан-
ня, яке тривожить молоду незалежну державу. Найбільше зна-
чення, мабуть, має зв’язок наукових досліджень його як істори-
ка, філософа та педагога» [1, с. 4], – саме так О. Гринів окреслює 
потребу у зверненні до спадщини видатного мислителя.

«Владика нескорених і володар духу», – ось як автор зверта-
ється до величної особи Й. Сліпого, розкриваючи внутрішні й зо-
внішні чинники становлення та формування його характеру, рис 
патріотизму. А таких чинників було немало. Пригадати хоча б 18 
років більшовицької неволі, які не тільки не знищили фізично, а 
й навпаки – з новою силою воскресили в церковно служителеві 
честь і гідність великого українця, патріота та християнина. При-
кладом, до якого звертається письменник, є той факт, що коли 
«в’язневі карателі наказали написати історію Христової Церкви 
в Україні, то він усвідомлював, що це його духовна зброя розкри-
ти правду навіть перед ворогом-карателем» [1, с. 22]. Це справ-
жня позиція науковця-історика. Саме вона не полишала Й. Слі-
пого у відстоюванні національних прав нескореної української 
греко-католицької церкви. Велика Христова любов і повага від-
чувається в прагненні Й. Сліпого перш за все зберегти, поглибле-
но вивчати традиції християнського Сходу та зближувати його 
із Заходом. І в цьому він вбачав запоруку національної єдності й 
утвердження національної ідеї. Тільки в духовному єднанні зна-
ходив гарантію міцності цивілізованої держави. Як справжній 
пастир своєї нації він розумів, що невілювання духовних пріори-
тетів неодмінно призведе до втрати націогенного коріння і, як на-

www.etnolog.org.ua 
www.mau-nau.org.ua



279

слідок, розчинення в космополітичному просторі цілісного куль-
турного організму. На переконання Й. Сліпого, саме Церква з її 
«внутрішньою духовною надприродною силою» стає оберегом і 
авторитетом моральної могутності.

Суспільство з його матеріальною однобічністю, що «пнеться 
вгору в техніці», «велетенські хмарочоси, розширення просторів 
у промисловості, торгівлі», розподіл сфер впливу, нехтування 
природними ресурсами – усе це, на жаль, не возвеличило людину 
й не зробило її добрішою, а пробудило й ще більше розвинуло та 
утвердило в ній тваринний, природній початок. Така орієнтація 
спрямовує тільки на підживлення інстинкту самозбереження.

«Страшною недугою часу стає суб’єктивізм, який протиста-
вив Божому авторитетові опору на власні сили людини». І як на-
слідок – суцільний песимізм і зневіра, втрата надії.

Але це обмежує людську природу і її справжню сутність. На 
переконання Й. Сліпого, усе це не звільнило людину від фізич-
них і душевних болів, не вирішило проблему безсмертя, не вка-
зало на важелі справедливості.

Духовним атомом людини має стати Церква. Чому саме 
Церква, задасть запитання переконливий матеріаліст? Невже 
ідеали комуністичного майбутнього з його ідеєю земного раю є 
чужі сучасній людині, а постулати вічного життя, духовного раю 
стають привабливішими? Виходить, що так. Матеріальне, як і 
тілесне, здатне руйнуватися, псуватися, тліти і, нареш ті, зника-
ти. Невже це є та цінність, що із часом втрачається? Церква про-
понує інші цінності, що не тліють, не руйнуються, але й самі не 
руйнують, а допомагають людині вирватися з коло вороту при-
земленості, дріб’язковості, примітивності та піднестися до обріїв 
аристократичності духу.

Але для цього необхідно «культивувати, плекати» моральні 
чесноти, бо вони не успадковуються, і їх можна втратити, не на-
дбавши. 

Католицький дух церкви спрямовує життєздатну силу люди-
ни на доброчинність, справедливість, чесність, працелюбність, 
сумлінність, шану, гідність, тобто на здійснення, утвердження 
найвищих ідеалів християнства. Віра людини не передбачає 
пасивності, а спонукає її до діяльності. Хіба перераховані прин-
ципи несуть у собі руйнівне, знищувальне? Як зазначає Й. Слі-
пий-учений, «католицька релігія виступає всіма силами проти 
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всього, що розкладає націю, проти самовбивств, проти природ-
ного зменшування населення, розлучень, кримінальних злочин» 
[1, с. 47]. Саме Христова церква спроможна розділити страждан-
ня людини, наповнити її терпінням, загартувати волю, навчити 
терпеливості, підвести до поміркованості, розрадити в розпачі, 
захистити від песимізму, визначити якісну життєву мету. Тому 
для Й. Сліпого як справжнього патріота України було важли-
вим збереження й утвердження духовної твердині українського 
народу – його церкви. І доконечно розглядати її як свого союз-
ника при творенні самостійної держави.

Основоположним життєво-ціннісним орієнтиром має стати 
моральність. «Моральність у житті, мистецтві, науці і ділах – 
такий закон для католиків, які мають цінувати поміркованість, 
працьовитість, чесність, любов до ближнього. Лише так мож-
на відкрити дорогу до розквіту природи, пробудити потяг до 
знань, принести людям радість і повноту життя» [1, с. 47].

Така етико-гуманістична позиція духовного Вершника збли-
жує його з Г. Сковородою, який свого часу сказав: «Що може бути 
шкідливіше, ніж людина, яка має знання найскладніших наук, але 
без доброго серця? Вона всі свої знання застосовує на зло».

Й. Сліпий як справжній апостол Христової віри своїм сло-
вом, як променем світла, вказує той напрям духовного посту-
пу, що обов’язково призведе до національного самоочищення, 
якісної життєвої позиції та прикінцевої мети.

На противагу більшовицькій комуністичний ідеології з її не-
вілюванням духовних цінностей, руйнуванням релігійної чут-
тєвості, втратою внутрішньої божественної любові Й. Сліпий 
протиставляє досконаліший, гармонійніший, еволюційніший 
рівень самовизначення людини.

Розмірковуючи над наслідками людської діяльності, Й. Слі-
пий непокоїться про відчудження людини від віри, сцієнтичну 
орієнтацію діяльності та, як наслідок, насадження безбожниц-
тва. Як філософ, теолог, він вдається до роздумів про природу 
людини. Й. Сліпого не полишає проблема зла й сама його при-
рода. Якщо людина – божественне творіння, то що є зло в цьому 
світі? Дійсно, що породжує це зло? Відповідь на  непросте пи-
тання він знаходить у самій людині. Причиною зла є людський 
непослух. Людина сама творить зло, відступаючи від заповідей 
Божих. І, як наслідок, до якого приходить Й. Сліпий: «Чвари в 

www.etnolog.org.ua 
www.mau-nau.org.ua



281

Христовій Церкві – не вияв Божої волі, а наслідок людської не-
мочі» [1, с. 93].

Й. Сліпого як справжнього дослідника цікавить проблема 
істинного віруючого. І тут він вдається до проблеми взаємин 
віри і науки. Зокрема, цим роздумам присвячено розділ моно-
графії О. Гриніва «Віра і наука як два крила людського духу». 
Такі погляди не були чимось новим і оригінальним, як зазначає 
автор, вони виходили із середньовічного гуманізму, але мали не 
зовсім позитивні тенденції для самої церкви. Прикладом такого 
усамостійнення людського розуму були буржуазна революція у 
Франції, лютеранська революція, матеріалізм та атеїзм ХIХ ст. 
і, як наслідок, насадження тотального безбожництва. Прибічни-
ки атеїстичного світогляду доклали чимало зусиль, аби довес-
ти, «що розвиток науки звужує сфери впливу релігії». Але їхня 
ідеологія не витримала випробовування часом. Таке категорич-
не протиставлення науки і релігії згубно відбилося на самій на-
уці. Нам імпонує думка французького філософа Е. Жільсона: 
«Скільки занедбаних могил містить кладовище наукових тео-
рій, противних Об’явленню». У цьому випадку релігійне мис-
лення виступає зворотним боком позитивістського підходу до 
науки, а не її запереченням. Визнається принцип, проголошений 
Томою Аквінським, про рівноправне співіснування віри і розу-
му, де істини віри та істини розуму мають право на існування. 
Й. Сліпий у досліджуваному питанні виходив з ідей неотомізму 
та був прихильником об’єднання знання та віри, цілком у дусі 
офіційного католицизму стверджуючи, що розум та віра є само-
стійними елементами, завдяки яким здійснюється процес піз-
нання. Практично релігійна доктрина католицької віри звучить 
з вуст Й. Сліпого так: «Два крила, якими підноситься людський 
дух в безкраї простори – це віра й наука». 

Як теолога Блаженнійшого Йосифа цікавить саме природа 
віри і розуму, їхнє співвідношення як науки та віри. Він упевне-
ний у тому, що акт віри є однаковий як для освічених, так і нео-
свічених. На його переконання, суттєва відмінність, що проля-
гає між актом віри й актом розуму, є свобода. «Акт віри – це акт 
доброї волі людини, в той час, як розум не може бути вільним. 
Пізнавши предмет, він видає своєрідний вирок» [1, с. 102]. Ці-
лісність акту віри посилюється непомильністю Божого автори-
тету й поширюється тільки на об’явлення, яке дається Богом для 
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всіх народів і поколінь, воно необмежене простором і часом. На 
думку Й. Сліпого, учений не може  ігнорувати Бога, який дає своє 
Об’явлення. А це породжує цікаве запитання: «Чи можна бути 
віруючим християнином і поважним вченим?». Цьому питанню 
Й. Сліпий присвятив працю «Віра і наука», яка вийшла у світ 
далекого 1935 року. Звернувшись до переконань прибічників 
атеїзму й матеріалізму, бачимо повне заперечення того, що вчені 
можуть вірити в Бога. Але треба бути чесними й відверто сказати 
про те, що від нас приховували, що більшість учених світу були і 
є глибоко віруючими, та це не заважало й не заважає їм здійсню-
вати важливі наукові відкриття. Довести це не важко. Так, напри-
клад, висловлювання Луї Пастера, французького бактеріолога, 
засвідчує нам, що «ще настане день, коли будуть сміятися над ду-
рістю сучасної нам матеріалістичної філософії. Чим більше я за-
ймаюся вивченням природи, тим більше зупиняюся в побожному 
здивуванні перед справами Творця. Я молюся під час робіт своїх 
в лабораторії». А ось твердження Альберта Ейнштейна, відомого 
науковця, фізика: «Я вірю в Бога, як в Особистість, і по совісті 
можу сказати, що жодної хвилини мого життя я не був атеїстом». 
Йоганн Кеплер, астроном, фізик, повністю покладається на лас-
ку Божу й виголошує: «Великий Боже <...> Дякую Тобі за всі ра-
дощі, які я випробував у спогляданні Твоїх справ. Ось я закінчив 
книгу, у якій полягають результати всіх моїх праць. Я вклав у неї 
всі здібності, якими Ти наділив. Я повідомив людям про велич 
Твоїх справ». Подивовує зізнання Ісака Ньютона, відомого ан-
глійського фізика й математика: «Небесний Владика управляє 
всім світом як Володар Всесвіту <...> Зі сліпої фізичної необхід-
ності, що завжди і скрізь однакова, не могло б утворитися ніякого 
різноманіття, що і складають лад і життя Всесвіту, а могло від-
бутися тільки за думки й волі Істоти, яку я називаю Господь Бог. 
Біблія містить у собі більше ознак достовірності, ніж уся світська 
історія. У своєму житті я пізнав два важливі чинники: перше, що 
я великий грішник, і друге, що Ісус Христос у безмірній величі 
є моїм Спасителем». Тому слід погодитися з думкою академіка  
Міжнародної академії інформації й Академії космонавтики 
Л. Мельником, що «практично всі великі наукові ідеї, теорії і від-
криття з’явилися не в результаті суворої розумової та критичної 
діяльності людей, а, як правило, шляхом осяяння, а то й відверто-
го Об’явлення» [4, с. 28].
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Згадаймо видатного вченого, хірурга та святителя Луку 
(Войно-Ясенецького), могутній інтелект якого був одухотво-
рений глибокою вірою в Ісуса Христа і зміг точно й усеосяжно 
вирішити проблему співвідношення науки і релігії: «Релігія 
тому рухає науку, що в релігійному досвіді ми вступаємо в кон-
такт з вічним Розумом, Голосом світу. Хто любить Бога, тому 
дасться знання від нього. Чи не тому частина великих винахо-
дів і відкриттів належить тим, які були і великими вченими, 
і великими християнами» [2, с. 8].

Наявні приклади доводять, що «для віруючого вченого 
віра – це опора в дослідженнях, а не перешкода», і саме такий 
«віруючий вчений, знаючи свою відповідальність перед Богом, 
не переступить поріг моралі» [2, с. 8].

Й. Сліпий як вчений доводив, що віра і наука взаємодопов-
нюють і не взаємовиключають одна одну. Вони перебувають 
у гармонії і володіють єдиним – божественним походженням, 
тобто за статусом рівні. Його аргументи переконливі й не про-
тирічать католицький науці. Звернемося до деяких з них:

а) віра є не некритичним і бездушним припущенням, а гли-
боким переконанням розуму про правду того, що представлено 
до вірування на основі безпомилкового свідчення Бога; воля 
стимулює розум, щоб визнав це за правду;

б) віра без розумного пізнання є лише емоцією;
в) Бог дав людині розум, щоб той доходив до кінця в пі-

знанні світу; якби Він, дозволяючи пізнати деяку правду ро-
зумом, одночасно в одкровенні її заперечував, вочевидь, була 
б поміж наукою та вірою нерівність, але «дивним і злісним 
був би такий Бог»;

г) немає відмінності між природним і неприродним – по-
двійність істин існує лише в розумінні людини та лише виходя-
чи з її скінченної обмеженої природи та умовних можливостей;

д) посередником між вірою і розумом є воля, яка стиму-
лює розум до згоди, неупереджена ні до розуму, ні до одкро-
вення [3, с. 3].

«І тому наука й віра не тільки не можуть собі протирічити, 
але, навпаки, мирна співпраця і взаємна поміч виходить їм на 
обопільну користь» [3, с. 9].

У своїй праці «Віра і наука», як зазначає дослідник О. Гринів, 
Й. Сліпий піддає аналізу питання про свободу науки, «вільність 
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якої полягає лише в тому, що вона виходить зі своїх принципів 
і послуговується своїми методами. Наука виходить з очевид-
них аксіом або від спостережних фактів. Свобода лежить далі 
у звільненні від неоправданих зовнішніх обмежень, що пере-
шкоджають шукати правди. Наука мусить бути вільною від зо-
внішніх неоправданих чинників, таких, як держава, партія, про-
текції, і в такій самій мірі від Церкви, коли хоче осягнути свою 
ціль» [1, с. 117]; окремо зупиняється на ролі філософії, яка, за 
словами вченого, «допомагає доказувати вірі розумові основи 
об’явлених правд, пізнати їх зміст і робити подальші висновки. 
Інакше без розумового пізнання стане віра самим почуванням і 
сентиментом» [1, с. 115]. Це дає підстави стверджувати, що фі-
лософія має право і свою особливість у підтвердженні існуван-
ня Бога. «Філософія, – акцентує Й. Сліпий, – має своїми засо-
бами доходити до доказу цієї правди» [1, с. 119].

У наступному розділі «Йосиф Сліпий – історик філософії» 
учений О. Гринів розкриває його діяльність як дослідника історії 
філософії, якому належать такі твори, як «Нарис історії серед-
ньовічної (схолястичної) філософії», «Св. Тома з Аквінату і схо-
лястика», «Візантинізм як форма культури». Цікавою видається 
форма викладу «Нарису історії…». У ній описано історію серед-
ньовічної християнської філософії через аналіз чину яскравих 
особистостей того часу, наприклад, І. Дамаскіна, А. Блаженного. 
Багато чого нового пізнаємо після ознайомлення із цим твором. 
О. Гринів з належною скрупульозністю вибудовує історико-фі-
лософську спадщину середньовічного світу. Проблему схолас-
тичної філософії розглянуто через таку працю Блаженнішого, 
як «Св. Тома з Аквіну і схолястика». Саме завдяки Й. Сліпому 
відбулося формування нового ставлення до схоластики. Ця змі-
на сталася завдяки й унаслідок поглибленого вивчення її історії 
богословами та істориками. Спростовано шаблонність, сталі фор-
мули, заскорузлість, розкрито глибину думки, індивідуальність. 
«Минуле схолястики показало, що вона як напрям і школа науки 
може з честю засісти в пантеоні людської культури» [1, с. 135]. Як 
бачимо, Й. Сліпий історично підходив до оцінки схоластики.

Важливими для нас є переконання Й. Сліпого «проти запере-
чення позитивного внеску у світову філософську думку філосо-
фії Середньовіччя». Така реабілітація відбулася завдяки погли-
бленому та наполегливому вивченню схоластики католицькими 
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богословами й істориками. Дослідження показали, що за стис-
лими формулами приховано подих думки, мотивованої інди-
відуально-психологічними особливостями. Неабияку заслугу 
схоластики Патріарх вбачав у систематизації філософського й 
богословського знання. Це допомогло спростувати усталені по-
гляди на добу Середньовіччя як період духовного застою.

Глибоку філософську ерудицію Великий Патріарх про-
демонстрував у розкритті нерівнозначних позицій августиністів, 
аверроїстів щодо християнської віри. Неабиякі зусилля доклав 
Й. Сліпий і до портрета Т. Аквінського. Крім геніальних зді-
бностей, автор розкриває його величезну наукову, філософську 
та богословську ерудицію. «Висока культура серця, ніжні етичні 
почуття, щирість у відношенні до Бога й людей звершували той 
сильний благородний характер» [1, с. 142]. На думку Й. Сліпого, 
Тома проявляється як філософ саме в теорії пізнання. За його 
переконанням, «людське пізнання залежить від досвіду, від пра-
ці розуму, що здатний пізнавати суть предмета». Саме цим він 
заперечив І. Канту, який звів пізнання до вражень. Цікавим ви-
дається погляд Томи на людину: він розглядає її як соціальну 
істоту, стверджуючи, що «лише в громаді вона може легше за-
безпечити, розвивати й удосконалювати своє життя, духовну і 
матеріальну культуру» [1, с. 143].

Науково-історична праця Й. Сліпого «Нариси з історії» 
привідкрила завісу тогочасної схоластичної й наукової філо-
софії, чим і дозволила сучасному науковцю зануритися у світ 
неприхованих подій, постатей того часу. До нашої уваги Ми-
кола з Кузи, деякі нові штрихи до портрета Джордано Бруно, 
по-новому постають образи Кампанелли, Томаса Мора.

Інтерес викликає дослідження схоластики в Україні. Цей 
пласт історії у вітчизняній філософії має особливу цінність і дає 
можливість очима справжнього історика, філософа Й. Сліпого  
неупереджено сформувати науково-історичну концепцію фі-
лософських чинників у формуванні української філософії.

Позитивні впливи схоластичної філософії для Украї-
ни Й. Сліпий вбачав перш за все в тому, що «схолястичне 
богослов’я» замінило «об’явлення правд на метафізичні абстрак-
ції через філософське мудрування» [1, с. 154]. Через схоласти-
ку відкривається вчення Томи Аквіната, що «можливо піднесе 
на вищий щабель теологію України». До заслуг схоластики він 
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відносить «прилучення до абстрактної думки і усунення тупої 
ненависті до всього чужого», а також те, що «стисла логічність 
змогла поставити греблю краснорічивим балакунам». Як зазна-
чає Кир Йосиф, у «боротьбі між католиками і православними 
схоластика навіть сприяла зміцненню тодішнього православ’я» 
[1, с. 155]. Важливим для сучасних дослідників має стати думка 
Д. Чижевського, яку розділяє Й. Сліпий, оцінюючи схоластику 
«історично, а не абстрактно». Тому саме принцип історичності 
дає можливість характеризувати схоластику Києво-Могилян-
ської академії не як середньовічну, а як «поренесансову, бароко-
ву, яка синтезувала християнство й античність» [1, с. 156]. 

Всеосяжність апостольської думки Й. Сліпого не зупиня-
ється на окремих конкретних фактах, подіях, а розчиняється 
в східному і західному культурологічному просторі. Через сві-
тоглядні виміри дослідник виокремлює їхні відмінності, які й 
формують дві гілки християнського догматичного вчення. 

Ідеться про візантійську культуру – у ній «втілюється оригі-
нальний світогляд, підґрунтя якого формується на неоплатонів-
ських ідеях та східних ідеалістично-містичних елементах» 
[1, с. 162]. Саме платонівські ідеї вищого добра узгоджуються з 
християнськими засадами й наповнюють «весь візантійський сві-
тогляд і церковне життя» [1, с. 163]. Саме через особливості ві-
зантійської філософії формується своєрідне трактування взаємин 
одиничного і загального, що позначилося на тлумаченні де яких 
християнських догм. Так, згідно зі східним християнством, оди-
ниця (одиничне) виступає частиною цілого, не відокремлюючись 
від нього. Звідси – світ не є замкнений і завершений, він висту-
пає посередником і шляхом до Бога. Ідучи за платонівською тра-
дицією, східне християнство розглядало цілий світ як існування 
одиничного в загальному, «одна частина буття входить у другу і 
вони взаємно в себе проникають» [1, с. 165]. Тому релігійний дух, 
що пронизує усе життя, демонструє духоцентричну світоглядну 
установку. Деяку іншу орієнтацію відслідковуємо в західній фі-
лософії, яка, спираючись на аристотелівську систему, відривала 
від об’єктивної цілісності одиничне. І як наслідок – звільнення від 
віри як внутрішнього орієнтиру, відчуження від повноти боже-
ственного буття. А звідси – повний індивідуалізм у суспільному 
житті, «який, уповаючи на свої духовні, волеві та умові сили, від-
кидає християнську основу цілої культури» [1, с. 164]. Через таке 
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філософсько-догматичне обґрунтування особливостей східної і 
західної світоглядної парадигми Й. Сліпий як носій ідеї єдності 
християнської церкви закликає до «взаємодоповнювальності і 
взаємної користі з’єдинення Церков» [1, с. 165].

Турбота про єдність церкви не виключала питання про на-
лежне виховання священиків, духовенства. Цьому питанню 
Й. Сліпий присвятив працю «Греко-католицька духовна семі-
нарія у Львові», написану з нагоди її 150-річного ювілею. Саме 
через свої болі й турботи щодо морального обличчя духовен-
ства, ідучи за вченням великого Вчителя, він вболівав за чисто-
ту помислів і діянь носіїв християнської науки. На переконання 
Й. Сліпого, семінарія мала на меті високі помисли: «Виховувати 
священиків, що мають дбати не лише про спасіння своїх душ, 
але які стануть добрими і ревними працівниками у виногра-
ді Христа, вірними всім його слугами й управителями Божих 
тайн» [1, с. 175]. У цьому дослідженні Й. Сліпий чітко окреслив 
педагогічні підходи щодо виховання майбутніх душпастирей. 
Основним поштовхом до праці мала стати «християнська надія 
і любов Господа Бога». 

Особливої уваги заслуговує «Заповіт» Патріарха Йосифа, у 
якому яскраво вимальовується образ духовного провідника на-
роду. Основні ідеї заповіту полягають у тому, «щоби уберегти 
свій народ від зневіри, повернути людей до віри в Бога та утвер-
дити у взаєминах між людьми християнську любов» [1, с. 211]. 
«Батьківський і Пастирський Заповіт» залишається актуальним 
і в сучасному житті кожної людини. Християнська любов, яка 
наповнювала серце великого Патріарха, не знала меж і кордо-
нів. Турботливість, доброта, всеосяжна любов запов нювали про-
стір і, як Боже джерело, втамовували всіх спраглих і нужденних. 
І так повсякчас.
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Олександр Слободян 
(Київ)

ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ  
ТА СУЧАСНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ  

ОСОБИ І ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Філософську антропологію можна вивчати в історії філосо-
фії від Платона до св. Томи з Аквіна, від Декарта до Гайдеґґера, 
від Канта до Субірі, від Фейєрбаха до Макса Шелера і Леві-
Стросса. Людина – історична істота. Хав’єр Субірі сказав, що 
вона «створює себе в процесі вибору» [див.: 1, с. 11]. Але людина 
є істотою не лише історичною, але й природною. Тому гносео-
логія не завжди збігається в історії з онтологією, з тим, чим ре-
ально в процесі самовідтворення постає людина. Отже, шукати 
аналітичний метод у філософській антропології означає насам-
перед відмовлятися від наукових редукцій, тобто від забобонів. 

Виникнення людини, пізнання, воля, її єдність і роздвоє-
ність, страждання й смерть і, нарешті, особистість як спілку-
вання й вибір – усе це проблеми філософської антропології. 
Святий Августин у V ст. започаткував новий метод досліджен-
ня людини – феноменологічний, поєднавши філософію й тео-
логію в пізнанні. Ідеться про аналітичний синтез іманентної 
й трансцендентної дійсностей людини, які набрали характеру 
мотивацій людської реальності. Як творчість поетичного генія 
можна вписати в таку філософську, а до певної міри й теологіч-
ну традицію західної думки?

Світова наукова громадськість через ЮНЕСКО дійшла ви-
сновку, що на початок ХХІ ст. головною проблемою людства 
є втрата смислів та ідентифікації. Конференція ООН у Відні 
1993 року задекларувала й закликала творити міжнародні та 
національні права спільнот, які суттєво відрізняються від прав 
індивідів і колективів. 

У сфері філософії до такого усвідомлення привів розвиток 
персоналізму. Ще учні Гуссерля віддалилися від ідеалізму сво-
го вчителя, помітивши особливе ядро в людині, яке не підда-
ється феноменологічному опису. У свідомості людини виявили 
структурну протилежність до онтологічного «Я» – психологічне  
«Я» як комплекс актів або переживань, що можуть ставати 
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єдністю, виходячи з підсвідомого рівня на рівень рефлексії, 
формуючи самість людини. Сьогодні, як і завжди, для повно-
ти такої структури психологічного «Я» не вистачає історичної 
ідентичності. Історичність з 1980-х років – одна із центральних 
проблем у шевченкознавстві.

Людина – складна істота: вона є такою, що нав’язує сут-
ність речам і водночас здатна віднаходити сутність самих ре-
чей. Ідеться про життєвий досвід, а не лише почуттєвий (як у 
Канта). Про сукупність усього пережитого разом з «досвідом 
духа», як у Шеллінґа, Геґеля та Гуссерля. Крістофер Довсон за-
уважує, що печерна людина відрізнялася від тварини не тим, що 
виробляла їжу, але тим, що мислила й планувала. Слово було 
напочатку. А тому традиції, містерії та ініціації, які формують 
спільноти, є джерелом будь-яких архетипів. Саме завдяки міс-
теріям, а не раціональним спостереженням і логічному мислен-
ню, не через перейняття типової поведінки людина прийшла 
до концепції небесного царства, природного й правового по-
рядку [5]. Тобто історію вона почала пізнавати нераціонально. 

Сучасний мислитель Квін сформулював відповідний досвід 
так: «Бути – означає бути певним значенням перемінної вели-
чини» [1, с. 31]. А Геракліт казав, що людське життя є неперерв-
ним потоком становлення. 

Три етапи нашої свідомості (підсвідоме, передрефлективне 
та рефлективне) охоплюють дві дійсності – іманентну і транс-
цендентну. Вони проявляються на індивідуальному та особис-
тісному рівнях: індивід – частина цілого, особистість – віднос-
но незалежна від цілого.

Так можна з погляду філософської антропології підійти до 
розуміння творчої особистості Тараса Шевченка. «Шевченко – 
людина, для якої принциповим було визнання як своєї, так і ін-
шої думки, іншої культури, іншого світовідчуття. Він відкрито, 
насичено і чесно переживав реальність. І в цьому – релігійність 
його пізнання світу» [9, с. 2]. У реальності людини, описаної 
св. Августином, ідеться про смисли її існування, тобто про істи-
ну, яка пов’язана з наверненням і є некомунікативною – такою, 
що не може бути переданою іншій людині поза межами її влас-
ного подібного внутрішнього досвіду. Некомунікативна реаль-
ність – це можливість поета вийти за межі усталеного цілого. 
Релігійність Т. Шевченка є інтеграцією внутрішньої трансцен-
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денції, етичного досвіду індивіда в зовнішню трансценденцію, 
у можливість естетично захоплюватися зовнішнім світом на-
віть у контексті страждання.

Синтез іманентної і трансцендентної дійсностей, що спосте-
рігаємо в поезії Шевченка, нейтралізує будь-яку банальність 
смислів. Ні «Богдан п’яний», ні «болото», ні «калюжа», ні «баг-
но свиняче», ні «шашелі», ні «дурні та гордії ми люди» тощо 
не заважає відчути трансцендентність його поезії. Утворюється 
нова інтенціональна цільність поетичних смислів, духовна 
мета концептуальна парадигма, що полишає межі звичного тра-
диційного цілого. Переживання трансценденції однаково по-
лонить і захоплює як примітивну, так і розвинуту свідомість. 
І в цьому – творча сила Шевченкової поезії. Для людей з утра-
ченою після періоду дитинства трансценденцією світ є баналь-
ним. Натомість для того, хто здатен виховати в собі метафізич-
не мислення, світ є завжди новим і красивим. 

Чому людина завжди потребуватиме великої поезії? 
К. Довсон зауважив, що сучасна наука втрачає сенс, а дух 
людини саморуйнується. Розум став духовно спустошеним. 
Негативні й руйнуючі аспекти несвідомого оволодівають люд-
ством [див.: 5].

В історії наукової методології знаходимо підтвердження 
цих слів: класицизм відкинув у своїх схемах релігійну транс-
ценденцію; екзистенціалізм і романтизм дійшли до «абсурду 
життя»; структуралізм постав проти екзистенціалізму й заму-
рував людину в ґрати структурно-системних методів. 

Поступово, майже навпомацки, у релігійній (Жак Марітен) 
та під її впливом у секулярній філософії (Мартін Бубер) постає 
персоналізм. Паралельно у ХХ ст. відбувалося дослідження 
підсвідомості людини. Джойс, Фройд і Юнґ були справжніми 
відкривачами в психології та психіці людини, тобто в іманент-
ній дійсності, яка утворює міфологеми й ідеологеми. Проте 
персоналізм своїм об’єктом обрав відкритий діалог між людь-
ми в суспільстві та людиною і природою – трансцендентну й іс-
торичну дійсність. А психоаналіз обмежився іманентною дійс-
ністю людини. Сьогодні, на жаль, обидва напрями пізнання не 
здатні збагатити один одного і як методології виявляють свої 
аналітичні можливості переважно в окремих дійсностях ціль-
ної реальності людини. 
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Архетипи Юнґа разом зі структурними методами, якщо їх 
використовувати в літературо- й шевченкознавстві, приводять 
до так званих міфічних кодів. Проте виникають логічні запитан-
ня, хто кого кодує: народ – Т. Шевченка чи «поет-міфотворець» 
програмує народ? Шевченко створює структури й схеми для до-
слідників, чи дослідники – для творчої еліти, яка читає їхні ана-
літичні праці? Дослідження творчості Т. Шевченка під впливом 
американського шевченкознавства сьогодні набуває тенденції 
обмеження аналізом «міфичних кодів», «міфологем», «автор-
ського міфу» або в кращому разі – «міфем» [4; 6; 7]. Така методо-
логія детермінує генія, матеріалізує його особистість, творить із 
Т. Шевченка талановитого психоаналітика, який постає здатним 
не стільки збудити, скільки загіпнотизувати український народ.

Так, архетипи й міфи існують. Проте це лише психологіч-
на частина реальності індивіда, який завжди потенційно має 
можливість розвинутися в особистість з її особливим цілим. 
Це лише частина парадигми людини, а надто – митця. І поет, 
а зосібна геній, не може бути зрозумілим і розкритим тільки 
через цю частину. 

Порівняймо ставлення до особи в персоналізмі ХХ ст. й 
шевченкознавстві. Феноменологи й персоналісти розглядають 
особу як формальний центр духу людини, яка існує у двох ви-
мірах – іманентному і трансцендентному. Філософи неодно-
разово намагалися актуалізувати феноменологічні та метафі-
зичні визначення духу людини. Але дійшли висновку, що таке 
визначення за межами особи є неможливим. Та й у особі дух 
визначається переважно через її дії (Еммануель Муньє). 

Натомість психоаналітична методологія, обмежуючись по-
няттям «архетипу», ополовинює реальність людини. Григорій 
Грабович у своїй монографії про Т. Шевченка з приводу ме-
тодології зазначає: «Ця праця задумана як коректива до <…> 
канону шевченкознавства, який <…> не зумів чітко сформу-
лювати питання глибинного символічного коду, що надає не-
повторної самобутності творчості Шевченка і що робить його 
національним генієм, “пророком”» [4, с. 188]. 

Погоджуючись із твердженням дослідника, що «канон шев-
ченкознавства» не зміг адекватно пояснити геній Т. Шевченка, 
зауважимо, що й метод Г. Грабовича не дозволяє в повноті роз-
крити особу великого поета. Не «архетип» і не «символічний 
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код» роблять Шевченка «генієм» і «пророком», а трансцен-
дентна дійсність його неповторності як особи. Людина в приро-
ді, як і тварина, є індивідом, подібно до дерева в лісі чи корови 
в череді. Проте раціональна можливість інтроверсії (внутріш-
ньої трансценденції) якісно розкриває духовну активність у 
людині й робить її більшою, ніж поведінковий тип, більшою, 
ніж колективно-психічна структурна одиниця, − тобто робить 
її особою.

Порівняймо тезу Г. Грабовича про «символічні коди» в 
пое зії Шевченка (які начебто творять «неповторну самобут-
ність» поета, його «національний геній» і роблять його «проро-
ком») з формулюванням особистості персоналістом Е. Муньє 
(ХХ ст.): «Вона [особистість] не є частиною цілого, внутріш-
нім залишком, абстрактним началом наших конкретних вчин-
ків; не є архетипічною структурою, схопленою в поведінкових 
типах. Вона не є тотожною ні моїй особистісній самосвідомос-
ті, ні моїй індивідуальності. Особистість є живою діяльністю 
само творення, спілкування й прив’язаності, яка впізнає й піз-
нає себе в дії, як рух персоналізації. Особа розкривається як 
досвід особистісного життя, як незалежне духовне буття, яке 
існує завдяки своєму вільному слідуванню живим цінностям, 
що приймаються у вигляді добровільно взятої на себе відпо-
відальності. Особистість об’єднує всі свої дії у свободі й сама 
породжує за посередництвом творчих актів унікальність сво-
го покликання. <…> Зрозуміло, що особистість передбачає та-
кож трансцендентність. Вона служить утіленням історії й по-
кликана до зосередженості для того, аби екстеріоризуватися 
та виконати свою місію. Особистість – це спілкування, тобто 
виходження із себе, розуміння, прийняття чужої долі, самовід-
давання та вірність. Особистості створюють спільноти, де “ми” 
превалює над “я” і “ти”, створюють суспільство, яке повинно 
бути особистістю особистостей» [1, с. 47]. К. Вальверде відси-
лає також до праці М. Масейраса, у якій синтез думки Муньє 
представлено ширшим викладом [10].

З огляду на визначення Муньє, поезію Шевченка та його 
творчу особистість не можна описати через аналіз архетипів і 
символічні коди. Грабович намагається довести необхідність 
аналізу розкриття народного міфу в Шевченковому творчо-
му акті. Це – інтелектуальна інтуїція особистості поета, але 
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інтуїція неповного розуміння, і такою вона залишається в на-
ступних працях дослідника аж до статті «Архетипи Шевченка» 
в Шевченківській енциклопедії [8, с. 253–271]. Проте, за Муньє, 
творчу особистість можна описати як історично втілену транс-
цендентність. Така персоналістична позиція могла б стати мос-
том для виходу з глухого кута як «наукового» історизму, який 
критикує Грабович, так і методу архетипальної «корективи», 
пропонованого дослідником [4, с. 187–188], – мостом для ви-
ходу до метафізичного й онтичного погляду на Шевченкову 
поезію та особистість. 

Головне, що Шевченко розкривається як «незалежне духов-
не буття» (Муньє), незалежне навіть від власного само пізнання. 
Він самостворюється не поезією, але духом, який досі ніхто не 
здатен визначити ні конкретно-екзистенційно, ні абстрактно- 
феноменологічно, ні персоналістично. Дух людини – некому-
нікативна реальність. 

Духовний стиль поезії Т. Шевченка як модальна реакція 
на реальність (на синтез іманентної і трансцендентної дійс-
ностей індивідуального існування) набула форми етосу-ідеї 
українського народу; це була й залишається ментальна телео-
логічність, яку Шевченко прочитав у власній системі історич-
них аналогій, у систематизованому поезією ритмі свого буття, 
тобто в ритмі необхідності власного існування. Так історичне 
минуле людства та конкретна форма метаісторичності україн-
ського народу есхатологічно позначилися на теперішній мо-
дальності життя поета й майбутній буттєвості його творчих 
актів. Психологічний чин у таких актах є абсолютно мінімалі-
зований, оскільки смисли необхідності свого існування, та ще й 
вербалізовані поетично, Шевченко не міг планувати.

Звернемося до поняття спільноти, яке є художнім концеп-
том у творчості Шевченка і яке, на жаль, у сучасних шевченко-
знавців семантично перекривається поняттям колективу. 
Г. Грабович багато уваги приділяє теорії так званої «ідеальної 
спільності», запозичуючи це поняття у В. Тернера [4, с. 98 і 
далі], порівнюючи «ідеальну спільність» Шевченка з пасивним 
жіночим началом, відмовляючи їй у соціальному динамізмі й 
стверджуючи «очевидний» вплив «Шевченкової моделі іде-
альної спільності <…> на узаконення анархічних тенденцій» 
[4, с. 185]. Відповідно колективні міфологеми й ідеологеми 
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автоматично переносяться американським дослідником на 
аналіз спільноти. Проте спільноти, за англійським соціологом 
релігії К. Довсоном, утворюються якісно іншими феноменами 
свідомості – традиціями, містеріями, ініціаціями. Г. Грабович 
усвідомлює це, але не враховує в аналізі, оскільки спільнота 
структурується прахаризмою – духовним феноменом, що на-
діляє здатністю об’єднати групу людей для спільної справи. 
Термін «прахаризма» походить з теорії християнського кано-
нічного права й літургійної практики та пов’язаний із грецьким 
поняттям «харіс» – благодать. Воно відсутнє в раціонально-
психоаналітичних методах, оскільки прахаризма є містичним 
центром трасценденції особистості в телеологічно-організацій-
ному аспекті. 

Класик сучасної культурної антропології Кліффорд Ґірц 
у своїх есе про архаїчні культури [3] методологічно уточнює 
контексти Довсона польовим матеріалом. В. Скуратівський у 
післямові до книги К. Ґірца стверджує, що «Україна – то краї-
на, де міфо-фольклорна спадщина постає вочевидь живою» [3, 
с. 536]. Міфо-фольклорна спадщина є живою і культивованою 
в будь-якого цивілізованого народу. Проблема полягає в іншо-
му. Україні не вистачає зазначеної культивації народних форм 
життя через штучні асиміляційні процеси й відсутність прав-
лячої української еліти. Цивілізаційний статус народу й країни 
завжди залежить від вписаності історичної ментальності, ето-
су-ідеї та відкритого діалогу (синтезу іманентного й трансцен-
дентного) в правно-моральний контекст політики й економіки. 
Такий стан в Україні століттями існував лише спорадично. Якщо 
національна ментальність і політичний етос-ідея народу не акту-
алізуються діалогом суспільства, жодний -ізм не є здатним від-
родити трансцендентний естетичний космос народу. 

У ХІХ ст. Т. Шевченко відродив космос свого народу, і цей 
народ відчув у поеті свого пророка й підтримку тисячолітньо-
го етосу-ідеї. «Козак безверхий» таки впаде з усіма наслідками, 
передбаченими Шевченком, і «парості» «виростуть» («Бували 
войни й військовії свари…»). Духовності українського народу 
Т. Шевченком прописано «пілюлі» вічності. І жодні аналітичні 
віднаходження архетипів і міфологем не здатні виявити буттє-
ві вектори розвитку народу як морально-соціальної категорії. 
Відродження народів відбувається лише в повноті реальнос-
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ті людини, центром якої є містичне відчуття, коли історична 
пам’ять спільноти трансцендує в соціальну відкритість «Ми». 

Американський філософ Олдос Хакслі писав: «Містики – 
це канали, якими хоч якесь знання про реальність просоту-
ється до людського всесвіту невігластва та ілюзій. Остаточно 
позбавлений містиків світ буде світом остаточно сліпим і боже-
вільним» [див.: 2, с. 13].

Трансценденція – онтологічна категорія, що допомагає зро-
зуміти сутність «Ми» як спілкування особистостей, як імпро-
візацію діалогів. М. Бубер використовує категорію «між» і в 
книзі «Я і ти» (1922) називає її духом. Проте ще глибшою кате-
горією є любов, її слід розуміти не як почуття, а як спілкування. 
Християнська церква розуміє спілкування як буття. Принцип 
спілкування, діалог об’єднує Осіб Святої Трійці та є аналогіч-
ною реальністю прахаризми спільноти 1.

Якщо після таких міркувань повернутися до психоаналізу, 
то стає зрозумілим, що психоаналітичне «Я – Воно» обмежує 
свободу й особистість іншого маніпуляціями простору й часу. 
Зникає товаристськість. Карлос Вальверде, коментуючи фор-
мулу «Я – Воно», зазначає, що політичні та економічні абсо-
лютизми й сексуальні збочення ясно показують зведення осо-
бистості до позаособистісного «Воно». Втрачається внутрішня 
іманентна свобода як апріорна властивість. Людина позбува-
ється реальності, підпорядковуючись віртуальності. Засоби 
масової інформації піддають людину сублімаційним атакам на 
несвідомому рівні, нав’язуючи певні ідеї, смаки, цінності, не до-
зволяючи думати й оцінювати об’єктивно [1, с. 48; 88–93].

Надія, що є даром для людини, звужується психоаналізом до 
надії на майстерність психоаналітика. Навпаки, у Т. Шевченка 
надія як духовний чинник належить до сакрального виміру: 

Надію в серці привітаю,
Тихенько-тихо заспіваю
І Бога Богом назову
(«Мені здається, я не знаю…», рядки 58–60).

Така надія не є оптимістичною містифікацією – її змістом 
є очікування й довіра – базові елементи її антропологічної 
структури. К. Вальверде зазначає, що надія не постає проти ре-
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альності, але й не приймає її пасивно. Надія налаштовує люди-
ну на майбутнє й отримує в поезії Шевченка пророчий смисл. 
Саме вона, надія, є поривом до трансценденції, до захоплення 
життям посеред історичних страждань, поривом до буттєвої 
необхідності. У надії людина отримує необхідність і намагаєть-
ся бути чимось більшим, ніж є, прагне більшого буття, більшої 
необхідності. Відтак, надія і трансценденція належать до онтич-
ної реальності й онтологічної структури людського існування. 

К. Довсон зазначає: «Коли пророки мовчать і суспільство 
більше не має будь-якого каналу для зв’язку з божественним 
світом, шлях до нижчих глибин залишається відкритим і роз-
балансовані духовні сили людини знайдуть собі вихід у без-
межній волі до влади та руйнації» [5, с. 127]. Поезія Шевченка 
є онтичною реальністю, що обдаровує. В онтологічному об’ємі 
історичної пам’яті народу слово Шевченка виявляє ідею спра-
ведливості як сакральний порядок, космос, як традицію, міс-
терію та ініціацію, як посвячення в українське буття, у необ-
хідність існування. Поет структурує національну спільноту, 
робить її динамічною й дієздатною. Звичайні українці гинули в 
історії за слово Шевченка, тобто за свій національний космос, 
за власні соціальні структури: «В своїй хаті своя й правда, / 
І сила, і воля» («І мертвим, і живим…»). А сучасні «мирні» аме-
риканці та їхні послідовники підставляють українцям «науку» 
про те, що народ страждав і гинув за міфи, нав’язані йому ге-
ніальним поетом. У практиці методології архетипів і міфічних 
кодів простежується певний детермінізм, тобто применшення 
ролі свободи як основної духовної характеристики особистості.

Національний космос обумовлюється в поезії Т. Шевченка 
в контексті творення нового Цілого – не сталого і звичного, 
а динамічного, соціально структурованого, сакрального. Нове 
Ціле поетичного слова виявляє об’єм особистісного й гідного 
в кожній людині, тобто в універсальному інтенсивному кон-
тексті Буття. 

Сакральний порядок природи – смерть і воскресіння – є ек-
зистенційним обсягом цілої творчості Т. Шевченка, інтенсивом 
поетової думки, його творчою й буттєвою відповідальністю. 

Свого часу Данте Аліґ’єрі поєднав у єдину буттєву парадиг-
му фізику, метафізику та теологію. Вальверде вважає, що че-
рез століття це вплинуло на Коперніка й Кеплера. Так непря-
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мо Данте визначив початки модерну в мисленні. Сакральний 
порядок природи, який передався нащадкам у творах Данте, 
структурує суспільство через концепції небесного царства й 
правопорядку, що беруть свій початок ще від Давнього Єгипту. 
У творах найвідоміших поетів і філософів світу природний 
порядок також є основою творчого процесу, творчою формою 
свободи, основи трансценденції. На сакральності природно-
го порядку ґрунтується історична динаміка людства, смисли 
й само тотожність, гідність окремої людини. Сакральний по-
рядок знаходимо й у поезії Т. Шевченка. У ній антропологія 
й історія отримують духовний синтез (трансцендують одне в 
одне), який є перспективою розвитку не тільки для українсько-
го народу, але й цілого людства.

Людина в Шевченка творить свою історію метаісторично. 
Тобто у внутрішній транценденції, через інтроверсію як мо-
ральне передчуття, у відкритому діалозі з іншими людьми та 
культурами. З другого боку, історія в Шевченковій поезії під-
порядкована зовнішній трансценденції, естетичному порядку, 
космосу людини й світу. Поетичне світовідчуття Шевченка 
народжує надію навіть у найдраматичніших мотивах і робить 
людину обережною щодо порядку життя, вписує її поведінку в 
сакральність смерті й воскресіння.

Тому в буттєвих ритмах поезії Шевченка, що узагальнюють-
ся в метаконцептах і являють собою інтенціональну культуру 
поета, відбувається цільна модальність поетичного слова як 
духовний стиль, синтез почуттєвого і трансцендентного. Це 
коригує апріорність простору й часу відповідно до апріорнос-
ті іманентної свободи персонажів, до субсистентного стану їх-
ніх душевних можливостей. Цільність свідомості поета знімає 
будь-яку перспективу його душевної роздвоєності. Саме тому 
особистість Т. Шевченка виходить на рівень пророка, тобто рі-
вень можливості поета вказувати шлях духовного й соціально-
го розвитку.

Яскравим прикладом сакральності природного поряд-
ку, синтезу прекрасного й трагічного в Шевченка є поема 
«Гайдамаки». У ній природна сакральність актуалізується че-
рез соціальну гідність людини. Цінності отримують парадиг-
мальну динаміку необхідності розуміння іншого, здатності 
розуміння взагалі, а не лише свого буттєвого рівня. Духовне 
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буття, яке творить Шевченка генієм, визначається через реаль-
ність парадигми як взаємообумовленість людини і історії, іма-
нентного і трансцендентного.

1 У теології церковну спільноту називають «народ Божий» (термін 
Р. Ґвардіні) або «містичне тіло Христа» (після ІІ Ватиканського Собору). 
І перший, і другий терміни не можна було б ідентифікувати з поняттям 
«ідеальної спільності»; вони є духовним способом єдності та спілкування. 
Саме це є містично-молитовно-структурним елементом буття християнської 
спільноти. Натомість поняття «ідеальна спільність» є суб’єктивним витво-
ром американського вченого В. Тернера, некритично запозиченим у сучасне 
шевченкознавство.
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Анатолій Трембіцький 
(Хмельницький)

СТАВЛЕННЯ ТВОРЦЯ НАЦІЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  
ДО БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО  

ЯК НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОВІДНИКА

«Ніхто не заперечує, що нація – себто Вища і завершена ста-
дія розвитку етнічної маси, твориться протягом багатьох віків, 
як синтеза найрізнорідніших явищ і нагромадження усіх здо-
бутків духовної і матеріальної культури народу». І всі ці «скар-
би творяться численними поколіннями і є продуктом цілої 
суспільності», – пише відомий український мистецтвознавець, 
подолянин Володимир Січинський у праці «Шевченко – тво-
рець нації» (Нью-Йорк, 1951). І при цьому не можна «відкида-
ти значення поодиноких видатних індивідуальностей – твор-
ців та організаторів суспільного життя, громади, що становить 
субстрат нації». Адже «геніальні люди є лише продуктом сус-
пільства», і вони «лише належно оформлюють і подають для 
мас в доступному вигляді ті ідеї, уявлення і прагнення, що сти-
хійно наростають і витворюються серед громадянства». Роль 
цих «визначних індивідуальностей винятково-велика», тому 
що вони «прискорюють розвій подій, скорочують процес дозу-
вання, немовби перемагають час – цей не збагнутий “четвертий 
вимір” буття». Саме T. Шевченка, на думку вченого, у процесі 
розвитку української нації «треба вважати одним із тих герку-
лесів, на котрих спочиває українська земля». Водночас дослід-
ник, розкриваючи діяльність поета, зауважує, що його інтереси 
«були різнорідні і всебічні». Загалом, не було такої ділянки й 
галузі суспільного життя, де б поет «не приложив свого знан-
ня, праці або бодай торкнувся своїм вогненним словом» і при 
цьому «в кожній ділянці ідей і засобів, для їх здійснення, мав 
свій оригінальний підхід, вироблену думку і своєрідну методу». 
Хоча це було нелегкою справою «в тих часах і умовах, коли “все 
мовчало”. Здавалось, що народ щезав з географічного обрію, а 
Україна – «обірвана сиротою над Дніпром плаче...» [3, с. 2]. 

Найважливішим для Т. Шевченка було пробудити в укра-
їнців інтерес до проблем українського культурного, політично-
го та економічного життя, а також «наповнити душі ентузіаз-
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мом для самопосвятної і жертвенної боротьби». Для втілення 
своєї мети геніальний поет «використовує усі модерні орга-
нізаційні і пропагандивні засоби». Як письменник, «послуго-
вувався» всіма видами літературної творчості (балада, драма-
тургія, дума, мемуари, оповідання, повість, поезія, поема). Як 
освітній діяч, пам’ятав про всі потреби національної освіти, 
починаючи від початкової (складав «буквар») до найвищої 
(вчиняв заходи щодо заснування Академії мистецтв у Києві) 
школи. Як дослідник минувшини, «брав живу участь» у крає-
знавчій та археологічній діяльності Археологічної комісії в Ки-
єві (1843–1846). Як суспільно-політичний діяч, став «одним з 
найбільш революційних ідеологів українського національного 
і соціального визволення, будучи співорганізатором першої 
новітньої організації політичного характеру – Кирило-Ме-
фодіївського братства. Як мистець, був визначним малярем, 
першо рядним гравером і різьбярем, пробував свої сили в архі-
тектурі та скульп турі. У музиці та співі був «тонким знавцем та 
інтерпретатором української народної пісні». Як «мислитель 
і теоретик, крім концепцій українського національного руху, 
був творцем вселюдських ідеалів, зокрема чистого, ідеального 
християнства, людського співжиття, рівності, справедливості, 
особистої гідності, культу матері, родини і нації». «Нелегко 
вирішити, – пише В. Січинський, – які саме з цих зазначених 
ділянок творчості мали в Шевченка першенство і перевагу, бо 
всі вони були пов’язані в певній гармонії та служили цілості». 
Значення Т. Шевченка виходить далеко «поза рамки лише лі-
тературного геніального явища», адже він став для українців 
«ідеалом українсь кої духовності та ідеалом української куль-
турної і політичної незалежності». Його «універсальні, все-
людські ідеали» ніколи «не йшли врозріз з його національними 
концепціями», які «відзначалися своєю ідеальною поставою та 
особливою людяністю» [3, с. 2].

Поставивши головною метою активізувати свій народ у бо-
ротьбі за національне й соціальне визволення, Т. Шевченко в 
усій своїй творчій діяльності «головним інспіруючим чинни-
ком вважав українську минувшину», яка «мусіла стати рушій-
ною силою для пробудження приспаної національної свідомос-
ті та незломності». На жаль, ця проблема ще й досі не ввійшла 
в повну свідомість сучасних українців, які недооцінюють «іс-
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торизму», тобто власних національних цінностей, а «ганяють-
ся за модними гаслами» та «актуальною тематикою». Найза-
хопливіші поезії мають сюжети з української минувшини, що 
«повстали з глибоких і самостійних студій поета», який мав 
свою концепцію історії України [3, с. 2]. Шевченко навчає, «що 
лише через власне усвідомлення, досконалість – власні ціннос-
ті і культуру – можна досягнути свобідної незалежної Украї-
ни – як найвище завершення нації» [3, с. 3].

Великий український поет-пророк у своїх пое мах до най-
вищої категорії національних провідників відносить україн-
ських гетьманів і державних мужів, яких поділяє на добрих і 
лихих. До добрих він зараховує тих гетьманів і отаманів-патрі-
отів, які боронили волю й самостійність України від Москви: 
Костя Гордієнка, Петра Дорошенка, Петра Калнишевського, 
Івана Лободу, Семена Палія, Павла Полуботка [1, с. 29], а до 
категорії лихих – Кирила Розумовського, Івана Самойловича, 
Івана Скоропадського та Богдана Хмельницького. Критерії 
такої оцінки Т. Шевченка випливають із самої історіософії по-
ета, у якій перше місце займає боротьба українського народу з 
Москвою, що її він слушно вважав найбільшим історичним і 
сучасним ворогом України [1, с. 30]. Саме Т. Шевченко, ство-
ривши «шкіц» із життя І. Мазепи, вклав в уста гетьмана слова: 
«Москалі ведуть усіх нас до загуби» [3, с. 3].

Український поет-пророк, який у своїх творах особливу увагу 
зосереджував на історичних подіях, пов’язаних саме з гетьманом 
Богданом Хмельницьким, «не надто ідеалізував Козаччину і Гай-
дамаччину, як це звичайно пишуть наші літературознавці», – за-
уважує В. Січинський. Т. Шевченко «був реалістом і не раз гостро 
картав їх за гультяйство і анархізм» [3, с. 3]. Він «краще як деякі 
історики, знав, що все лихо України – в нещасливому договорі 
гетьмана Богдана Хмельницького з Московщиною». На жаль, 
цього сьогодні не знають (чи не хочуть знати) державні мужі 
України. Не маємо чому дивуватися, адже після смерті поета на-
віть його найкращі друзі – Панько Куліш і Микола Костомаров 
«не вважали Московщину ворогом України, як це вони робили 
тоді, коли належали до тайного товариства Кирило-Мефодіїв-
ського Братства», ідеологом якого був Т. Шевченко [2, с. 2].

Історична концепція Тараса Шевченка найбільше відбила-
ся в головніших історичних постатях, адже маючи «великий 
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пієтизм до Гетьманщини, як своєрідної демократичної форми 
української державності», він критично ставився до хибних по-
літичних кроків деяких гетьманів. Так, визнаючи непересічні за-
слуги Богдана Хмельницького в соціальному визволенні Укра-
їни від польської шляхти, поет хоча й називає його «славним», 
але рішуче осуджує гетьмана за Переяславську угоду. Через цю 
«неприродну спілку» «необачного Богдана, нерозумного сина», 
на думку Т. Шевченка, й «почалось усе лихо Украї ни» [3, с. 2]. 
Поет найтрагічнішими для України вважав події, згадані ним у 
містерії «Великий льох» (1845) [4] – Переяславську угоду, Пол-
тавську трагедію та зруйнування Січі. У цій пое мі, де дійовими 
особами є три ворони, три лірники й три душі, Т. Шевченко най-
гостріше критикував Б. Хмельницького. Поет в містерії показує, 
як за свої провини, пов’язані з цими подіями, караються три душі: 
перша карається на цьому світі тому, що важко, хоча й несвідо-
мо согрішила, – перейшла з повними відрами дорогу гетьманові 
Богданові Хмельницькому, коли він їхав у Переяслав укладати 
договір із Москвою та присягати цареві Олексієві [2, с. 2]: 

…Дивлюсь – гетьман з старшиною.
Я води набрала
Та вповні шлях і перейшла;
А того й не знала,
Що він їхав в Переяслав
Москві присягати!..
І вже ледви я, наледви
Донесла до хати
Оту воду... Чом я з нею
Відер не побила!
Батька, матір, себе, брата,
Собак отруїла
Тію клятою водою!
От за що караюсь,
От за що мене, сестрички,
І в Рай не пускають [4, с. 314].

Це не «шовінізм проти своїх сусідів»-росіян, – пише В. Сі-
чинський, – це «лише боротьба за правду, справедливість і гід-
не місце української нації поміж рівних і свободолюбних на-
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родів» [3, с. 3]. Друга душа покарана Богом за те, що напоїла 
Петрові І коня після Полтавської битви:

…Що цареві московському
Коня напоїла
В Батурині, як він їхав
В Москву із Полтави.
Я була ще недолітком,
Як Батурин славний
Москва вночі запалила… [4, с. 315–316].

А третя душа карається за те, що ще дитям нерозумним 
«усміхнулась до цариці Катерини, до лютого ворога України, 
голодної вовчиці» [4, с. 317], коли та їхала Дніпром після зруй-
нування Запорозької Січі [1, с. 30]. При цьому Т. Шевченко 
вказує на те, що Петро І і Катерина могли руйнувати україн-
ську волю тільки тому, що Богдан Хмельницький «їздив у Пе-
реяслав Москві присягати» [2, с. 2]. 

У цій самій поемі-містерії діють і три ворони: українська, 
польська і московська. Українська ворона хвалиться, як вона 
нищила й нищить український народ після того, як Б. Хмель-
ницький приєднав Україну до Москви: «Ви ще й не родились, 
як я отут шинкувала та кров розливала!..»

…А з вольними козаками
Що я виробляла?
Кому я їх не наймала,
Не запродавала?
Та й живущі ж, проклятущі!
Думала, з Богданом
От-от уже поховала.
Ні, встали, погані,
Із шведською приблудою...
Та й тоді ж творилось!
Аж злішаю, як згадаю...
Батурин спалила,
Сулу в Ромні загатила
Тілько старшинами
Козацькими... [4, с. 320].
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Слова прокляття вкладає поет-пророк і в уста трьох лірни-
ків, з яких «один сліпий, другий кривий, а третій горбатий», що 
йшли «в Суботов про Богдана мирянам співати»:

…Якби йому Богдан оце
У руки попався,
У москалі заголив би,
Щоб знав, як дурити… [4, с. 326–327].

Про славного гетьмана Богдана та трагічні події писав 
й уболівав Т. Шевченко і в таких своїх творах, як «Гайдама-
ки» (1839–1841) [5], «Розрита могила» (1843) [9], «Чигрине, 
Чигрине» (1844) [12], «Сліпий» («Невольник») (1845) [10], 
«Суботів (Стоїть в селі Суботові…)» (1845) [11], «Якби то ти, 
Богдане п’яний» (1859) [13], «Осії. Глава ХІV. Подражаніє» 
(1859) [8] і в багатьох інших. Найбільше уваги присвячує поет 
гетьманові Хмельницькому, якого звинувачує в тому, що він 
своїм підписанням Переяславського договору вчинив фаталь-
ний крок – закопав волю України. Так, у поемі «Розрита моги-
ла» [9], шукаючи вини Б. Хмельницького в тому, чому «гине 
Україна» і за що її безжалісно «сплюндровано» «старшим 
братом», Т. Шевченко називає Богдана «нерозумним сином» і 
вкладає страшні слова в уста матері-України на адресу гетьма-
на; мати жаліє, що не задушила його ще в колисці:

... Ой Богдане!
Нерозумний сину!
Подивись тепер на матір,
На свою Вкраїну,
Що, колишучи, співала
Про свою недолю,
Що, співаючи, ридала,
Виглядала волю.
Ой Богдане, Богданочку,
Якби була знала,
У колисці б задушила,
Під серцем приспала… [9, с. 252].

Т. Шевченко з «особливим capказмом змалював яничар 
і перевертнів, що “так і ріжуть по-московському, сміються та 
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лають батьків своїх”» [3, с. 3]. Поет-пророк немовби малює-
провіщає сьогодення «незалежної» України й звертається до 
сучасних українських можновладців – перевертнів-яничарів 
московських:

…Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі...
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати [9, с. 252–253].

У 1844 році Т. Шевченко написав вірш «Чигрине, Чигри-
не…» [12], у якій оплакує славу колишньої гетьманської столи-
ці, жалкує, що «все на світі гине», що 

…заснула Вкраїна,
Бур’яном укрилась, цвіллю зацвіла,
В калюжі, в болоті серце прогноїла
І в дупло холодне гадюк напустила… [12, с. 254].

Поет бажає спокою душі Богдана Хмельницького, але вод-
ночас із великим сарказмом, звертаючись до гетьмана, пише: 

…Спи, Чигрине, нехай гинуть
У ворога діти.
Спи, гетьмане, поки встане
Правда на сім світі [12, с. 256].

Гетьман Богдан Хмельницький, як указує Тарас Шевченко, 
через Переяславську угоду має погану славу й серед україн-
ського народу. Зокрема, у поемі «Сліпий» («Невольник») [10] 
поет, оповідаючи про долю Степана і Ярини, пише, що бать-
ко і син, співаючи пісню про козацьку славу, про Саву Чало-
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го, Ґонту й Залізняка, «добрим» словом пом’янули «… Богдана 
 недомудра, ледачого сина» [1, с. 30; 10, с. 312]. У поезії «Субо-
тів» («Стоїть в селі Суботові…») [11] чуємо докір поета Хмель-
ницькому, що все віддав москалям: 

…Ото церков Богданова.
Там-то він молився,
Щоб москаль добром і лихом
З козаком ділився…
Отак-то, Богдане!
Занапастив єси вбогу 
Сироту Украйну!
За те ж тобі така й дяка…
Отаке-то, Зіновію,
Олексіїв друже!
Ти все оддав приятелям,
А їм і байдуже…
Так сміються ж з України
Стороннії люди!
Не смійтеся, чужі люде!
Церков-домовина
Розвалиться... і з-під неї
Встане Україна [11, с. 191–192].

Свого гострого осуду гетьмана Хмельницького поет не змі-
нив до самої своєї смерті, про що у вірші «Осії. Глава ХІV. По-
дражаніє» [8] пише:

Погибнеш, згинеш, Україно…
Мій любий краю неповинний!
За що тебе Господь кара,
Карає тяжко? За Богдана… [8, с. 289].

Проте Т. Шевченко найсуворіше засуджує Б. Хмельниць-
кого за Переяслав, адже цієї політичної помилки поет не зміг 
пробачити гетьману. Так, за два роки до смерті в поезії «Якби 
то ти, Богдане п’яний» [13] поет пише: 

Якби-то ти, Богдане п’яний
Тепер на Переяслав глянув!
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Та на замчище подив[ив]сь!
Упився б! здорово упивсь!
І препрославлений козачий
Розумний батьку!.. і в смердячій
Жидівській хаті б похмеливсь
Або б в калюжі утопивсь,
В багні свинячім.
Амінь тобі, великий муже!
Великий, славний! та не дуже...
Якби ти на світ не родивсь
Або в колисці ще упивсь...
То не купав би я в калюжі
Тебе преславного. Амінь [13].

Уславлений український поет-пророк вірив у перемогу Бо-
жої правди у світі, вірив у те, що 

…Встане Україна.
І розвіє тьму неволі,
Світ правди засвітить,
І помоляться на волі
Невольничі діти!.. [4, с. 328],

й «увірують на світі твої малі убогі діти!», що Україна «буде 
жити свобідно, як рівна між іншими народами» [2, с. 2]. І не-
мовби підсумовуючи свої важкі думки про гетьмана Богдана, 
Т. Шевченко в «Давидових псалмах» пише:

Мій Боже милий, як то мало
Святих людей на світі стало… [6].

     Т. Шевченко свято вірив, що той, хто не боронив Украї ни 
до смерті, не обстояв її суверенності, а проголосив злуку з Мо-
сквою, той не є справжнім провідником свого народу й заслуго-
вує на догану. Проте ця догана не випливає з якогось емоційно-
го засліплення чи ненависті поета, який умів і оцінити заслуги 
Б. Хмельницького. Т. Шевченко у своїй творчості часто згадує 
про його подвиги. У поемі «Гайдамаки» [5] автор словами бла-
гочинного попа звертається до нас, українців, до своїх нащад-
ків, закликаючи пом’янути праведних гетьманів… 
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Згадайте праведних
гетьманів:
Де їх могили? Де лежить
Останок славного Богдана?.. [5, с. 456], 

До тих гетьманів, які свідомо йшли на співпрацю з ворогами 
України, Т. Шевченко ставиться ще більш зневажливо, ніж до 
Богдана Хмельницького. Він називає їх «рабами, підніжками і 
гряззю Москви», «варшавським сміттям». Це ті, що пролива-
ли кров за ворожу справу «і нам, синам, передали свої кайда-
ни, свою славу». Івана Скоропадського він називає «дурним 
гетьманом», Івана Самойловича – «дурним поповичем», а про 
Кирила Розумовського і його старшин каже, що вони «пудром 
обсипались і в цариці патинки лизали» [1, с. 31]. Загалом твори 
Т. Шевченка «відзначаються великою самостійністю, виробле-
ною методою та оригінальною технікою, пересякнуті безпри-
кладною святою любов’ю і посвятою для свого народу і його 
буття». Саме в цьому «власне полягає їх велика сугестивна і 
виховуюча сила – як дороговказ і заповіт для нації». Недарем-
но на «цих вічних скрижалях, які не може знищити жадна сила, 
написано» [3, с. 3]:

… Слава не поляже;
Не поляже, а розкаже,
Що діялось в світі,
Чия правда, чия кривда
І чиї ми діти.
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине...
От де, люде, наша слава,
Слава України!.. [7, с. 120].
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Людмила Филипович 
(Київ)

КИРИЛО-МЕФОДІЇВЦІ ПРО МІСЦЕ ХРИСТИЯНСТВА 
В ІСТОРИЧНІЙ ДОЛІ УКРАЇНИ

Проблеми релігії завжди входили до кола інтересів вітчиз-
няних мислителів, що зумовлювалося роллю, яку вона відігра-
вала в житті українського народу. Ці питання привернули ува-
гу й кирило-мефодіївців, які специфічно осмислили минуле і 
майбутнє людства, у тому числі й українців. Вони із своєю мо-
деллю перетворення світу на федерацію вільних слов’янських 
народів гармонійно вписуються у загальноєвропейський кон-
текст відомої «весни народів», яка породила багато різновидів 
«національних ідей». Зокрема, у середовищі слов’ян виникло і 
оформилося кілька течій, які постали на оборону інтересів як 
своїх народів, так і всіх слов’ян. Незважаючи на їх спільні ідеї, 
ми можемо вирізнити за специфічними ознаками російське 
слов’янофільство, польське пілігримство, чеський австросла-
візм, південнослов’янський ілліризм, словацький панрусизм, 
український месіанізм тощо [12, c. 111–115]. Важливо те, що 
національні проблеми вперше стали об’єктом філософування 
з боку видатних діячів етнорухів (Погодін, Аксаков, Шеви-
рьов, брати Кірієвські, Міцкевич, Палацький і Гавлічек, Люде-
віт Гай, Штур, Костомаров, Куліш, Шевченко), які прагнули, 
поєд навши релігійні та національні чинники, віднайти най-
оптимальнішу форму їх співіснування у свідомості та суспіль-
но-політичному розвитку народів.

У цьому контексті ідейна програма братства, синтезувавши, 
за висновком Д.Чижевського, християнство і романтичний на-
ціоналізм [14, c. 107–112], означила «українську ідею» (П. Ку-
ліш) як головну у своїх рефлексіях. Уперше Україна постає, 
за слушним зауваженням О. Забужко [2, c. 8], самостійним 
об’єктом синтетичного погляду «на свою національну (етніч-
ну) спільноту як на єдиний, розгорнутий в соціальному часі 
й “соціалізованому” просторі континуум», не втрачаючи при 
цьому значення суб’єкта всезагального історичного процесу. 
В умовах «збудження національної свідомості» (В. Соловйов) 
кирило-мефодіївська теорія українського месіанства – типовий 
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приклад християнсько-романтичного осмислення національ-
ного буття, яке не надає переваги етнічному над релігійним чи 
навпаки, а прагне до їх взаємопроникнення. Така позиція чле-
нів товариства, яка формувалася дещо підсвідомо, інтуїтивно, 
виплеснувшись у формі етнічного месіанізму, пізніше інтелек-
туально конкретизувалася, нарощувалася науковими, літера-
турними здобутками Костомарова, Куліша, Шевченка та їх по-
слідовників.

Для братчиків релігія взагалі була абсолютною цінністю, а 
у християнстві вони віднаходили величезні потенційні мож-
ливості у зміні світу, людини, долі України та її народу. Вони 
називали християнство благовістю, «небесною росою, що про-
лилась на народи як в’янучу квітку, що полегшила їх страж-
дання» [3, c. 390]. Християнське вчення визнавалося тією «не-
відворотною силою визнаної істини, що завжди рухала і вічно 
буде рухати історією роду людського» [6, c. 227]. 

Насамперед християнство приваблювало кирило-мефодіїв-
ців як досконалий світогляд, що докорінно змінив світобачен-
ня як окремої людини, так і цілих народів, у тому числі й укра-
їнського, перебудував погляди русичів на світ так, що набли зив 
їх світоглядні уявлення до існуючих у більшості народів країн 
Європи, Передньої Азії. Братчики зауважували те, що христи-
янство суттєво вплинуло на стиль мислення українців. Воно 
поставило багато смисложиттєвих питань, суттєво трансфор-
мувало ставлення до життя і смерті, антропологізувало свідо-
мість, вирвавши русича з рідної йому стихії – Космосу, де він 
розчинявся, зробило суб’єктом, створеним Богом.

Особливо відчували братчики місійність християнства у 
духовній сфері, розвитку мистецтва, освіти, друкарської спра-
ви тощо.

Проте ставлення кирило-мефодіївців до християнства ви-
значалося не стільки його світоглядною чи культурно-місій-
ною значимістю, скільки тим, що християнство несло коло-
сальний етичний заряд, було тією моральною екстремою, якою 
вимірювалося все у світі.

Думки В. Білозерського про революційні наслідки появи 
нової релігії, що «дала світові новий моральний дух» і вказала 
нові цілі «народам для здійснення в них великої ідеї людської 
єдності» [13, c. 390], постали своєрідними світоглядними заса-
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дами для всіх членів Кирило-Мефодіївського товариства. Пе-
реконаність братчиків в епохальній значимості християнства, у 
його позитивній і конструктивній ролі в розвитку моральності 
людства була спільна і стала.

Християнство для товариства було морально-етичною 
цінністю, законом, «накресленим у серці божіїм перстом», за 
яким його учасники прагнули упорядкувати як своє особис-
те, так і взагалі народне життя в Україні. Однак глибока ре-
лігійність і християнська орієнтація світогляду братчиків не 
усунула неоднозначності оцінок ролі християнства в історич-
ній долі українсь кого народу. Їхнє дослідження релігійного 
феномену носить опосередкований характер. Його специфіка 
визначаєть ся через з’ясування тієї ролі, яку відіграла релігія в 
історії України. Костомаров чітко розмежовував релігію як сві-
тогляд, релігію як церковну історію й релігію як богослов’я [6, 
c. 218]. Досліджуючи її переважно як історію церкви, тобто як 
інституалізовану релігійність, братчики розуміли, що релігія 
має багато зовнішніх вимірів. Зокрема християнство виступа-
ло у них і як певна система догматів, і як церковні інституції, 
що представляли християнські течії (православ’я, католицизм, 
протестантизм), і як організації, що уособлювали єдність клі-
ру і мирян, і як мистецька або архітектурна форма вияву хрис-
тиянської ідеї. Проте християнство приваблювало братчиків 
швидше своїми внутрішніми характеристиками як форма ін-
дивідуальної та національної релігійності, певного стану духу 
і свідомості особистості й народу. 

Кирило-мефодіївці зуміли підняти значний обсяг ключо-
вих питань з історії християнства в Україні, а саме хрещення 
Русі князем Володимиром, що привело до заміни світоглядних 
і моральних ціннісних систем суспільства та окремої особис-
тості; діяльність православної церкви від виникнення Київ-
ської митрополії до її поглинення Московським патріархатом; 
впровадження Берестейської унії та її наслідки для цілісності 
православ’я в Україні; релігійні війни в Україні ХVІІ ст. тощо.

Історію українства більшість братчиків розуміли як історію 
українського народу, а не лише його гетьманів, митрополитів 
чи магнатів, як його життя в минулому, сучасному і майбутньо-
му. Зауважимо, що історичний час у братчиків злитий: минуле, 
сучасне і майбутнє пов’язані через народність і християнство. 
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Саме в такий спосіб історична доля українського народу у ки-
рило-мефодіївців набуває багатовимірності в часі. Так само й 
християнство розглядається ними не лише у його ролях в іс-
торичному минулому українського народу. Братчики бачили 
місце християнства в сучасному бутті українства, прогнозува-
ли особливе значення віри Христа в майбутньому. 

У творчому доробку товариства ми знаходимо елементи 
містичного витлумачення долі народу, у чому загалом знайшло 
відгомін християнське розуміння історичного процесу як на-
кресленого Богом шляху людства до свого спасіння. В. Біло-
зерський так і писав, що доля народу – це ідея, вкладена Твор-
цем у натуру народу, а історична доля є відповідно незалежним 
розвитком цієї ідеї [13, c. 392]. У зв’язку з цим історія постає у 
братчиків як позначник великих шляхів промислу, як провід-
ник Божих істин. 

В основному документі Кирило-Мефодіївського товари-
ства – «Законі Божому» або ж «Книзі буття українського на-
роду» – всесвітня історія подається як християнська історіо-
софія [15, c. 170–172], тобто за біблійними сюжетами: падіння 
людства в гріх, прихід і земне життя Христа. Останній, і це 
особли во підкреслювалося в програмних документах товари-
ства, «явився не в постаті земного царя і пана, а народився в 
яслах, жив у бідності, набрав учеників не з панського роду, не з 
учених філософів, а з простих рибалок» [4, c. 212].

Для братчиків біблійний божественний план спасіння не 
замикається кордонами та історією Ізраїлю. Його універсаль-
ність поширюється на інші народи. Подальший поступ всесвіт-
ньої історії витлумачується як поширення християнства серед 
різних народів – греків, німців, романців, англійців, францу-
зів. Братчики не ділять християнство за національними озна-
ками, лише зрівнюють у ньому всі народи. Проте деякі з них 
історично втратили надану рівність, оскільки поклонялися па-
нам і царям, а отже, робиться висновок, не є праведниками, їх 
християнсь ка віра не є істинною.

На відміну від старих європейських націй, слов’янство, з 
точки зору братчиків, «ще до прийняття віри не йміло ані ца-
рей, ані панів, і всі були рівні». Слов’яни, хоч вони і є «най-
меншим братом у сім’ї Яфетовій», – це богообраний народ, до 
якого перейшла Божа благодать від інших племен. Братчики 
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бачили обраність слов’ян у тому, що останнім було послано 
двох братів, Кирила і Мефодія, які переклали Святе Письмо, 
ввели в богослужбовий обіг рідну мову. Саме через це слов’яни 
прийняли «віру Христову так, як ні один народ не преймовав». 

Проте слов’яни не зберегли дану Богом благодать, згріши-
ли – посварилися між собою, запозичили у німців царизм і пан-
ство. За це покарав Бог їх тим, що попали вони в неволю до 
інших народів. Але, на думку кирило-мефодіївців, «не до кін-
ця прогнівався Господь на слов’ян, бо Господь постановив так, 
щоб над сим племенем збулось писаніє: “От камєнь, его же не 
брегоша зиждущии, той бисть во главу”» (Дiї 4: 11).

У християнську концепцію гріховності людства вписана 
братчиками особлива доля українства. Історію українського 
народу кирило-мефодіївці починають із волі і свободи, бо «не 
любила Україна ні царя, ні пана». Дохристиянський період її 
пов’язувався із громадським життям українців, справедливіс-
тю і рівністю в суспільстві. Відмовившись від притаманного 
церкві засуджуючого ставлення до язичницького періоду іс-
торії України, братчики продемонстрували широке розумін-
ня релігії. Хоч «наша історія про дохристиянські часи темна 
і переповнена переказами», проте вона, на думку кирило-ме-
фодіївців, дуже давня, незважаючи на відсутність джерел, що 
підтверджують це [5, c. 1]. Ця минувшина викликала велику 
повагу у братчиків, які шукали в ній корені українства. П. Ку-
ліш, наприклад, знаходив у далекому минулому «прослідки 
давньої індусовини» і вважав їх спільними для всіх слов’ян [11, 
c. 431]. М. Костомаров своїми «Слов’янською міфологією» та 
«Об историческом значении русской народной поэзии» розві-
яв уявлення про минуле українського народу як тільки темне 
і бездуховне життя наших предків. Духовність, правда, вкла-
лася в поняття «єдинобожжя» слов’ян, яке для Костомарова 
було незаперечне, бо «не дивлячись на видиме багатобожжя», 
останні «признавали одного Бога, батька природи» [8, c. 201]. 

Звернення братчиків до історичної минувшини мало на 
меті довести самодостатність мови і культури українців і ра-
зом з тим їх спорідненість (генетичну, культурну, релігійну та 
іншу) із всіма слов’янськими народами. Відтак початок історії 
українського народу не ототожнювався кирило-мефодіївцями 
з введенням християнства на Русі. Та й сам український істо-
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ричний процес, на відміну від церковних авторів, розглядався 
ними значно ширше, ніж тільки історія християнства в Україні 
чи якоїсь церкви на її теренах. Так, Костомаров, не пов’язуючи 
початок української історії з 988 роком, значно розширив ча-
сові рамки перебування України в християнській традиції. Він 
вважав, що християнство проникло в Україну задовго до часів 
Володимира, навіть до Аскольда і Діра. Легенду про апостола 
Андрія Костомаров сприйняв як «апофеоз пам’яті про давнє 
християнство» в Україні [7, c. 118].

Християнству в історичній долі українського народу брат-
чики відводили визначну роль. З прийняттям його українця-
ми вони пов’язували настання абсолютно нової ери в житті 
народу. Дотримуючись загальнохристиянського містичного 
пог ляду на поширення християнства у світі як передання Бо-
жої благодаті і Божої правди всім народам, кирило-мефодіївці 
водночас визначили конкретні причини, що спонукали князя 
Володимира прийняти цю віру. Вони зауважили на політич-
них мотивах Володимирового вибору християнської віри саме 
у візантійському її обряді, звернувши увагу на соціаль ні та на-
ціональні аспекти цього процесу. Братчики наголосили навіть 
на тих економічних перевагах, яких набула Русь, ставши хрис-
тиянською державою. Можемо стверджувати, що члени това-
риства достатньо творчо прочитали поширені міфи і легенди 
про обрання віри князем Володимиром для руського народу, а 
відтак процес введення християнства тлумачили як зумовлене 
конкретними обставинами явище.

Кирило-мефодіївці відмовилися також від офіційної право-
славної точки зору на одноактність прийняття християнства. 
Вони подавали його довготривалим процесом, що розпочався 
ще до офіційного акту 988 року. Так, на думку Костомарова, ще 
до Аскольда й Діра християнство з’явилося в Києві, а легенда 
про апостола Андрія – ніщо інше, як «апофеоз пам’яті про дав-
нє християнство в тій країні». Зрозуміло, що християнство, за 
Кулішем, не було масовим явищем, оскільки на перших порах 
залучило до грецької віри лише князя, його дружину, багатих 
киян. Останні потім уже «волею і неволею», «примусом роз-
простерли» християнство по всій руській землі [7, c. 93].

Кирило-мефодіївці не змогли прийняти як щось нормаль-
не насильницькі методи впровадження християнства серед 
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простого люду. Викорінення старої слов’янської віри, навіть 
якщо вона поганська з точки зору християнина, «оружною си-
лою» викликало у братчиків протест, бо жодна праведна мета 
не може виправдати негідні засоби її досягнення. Про це вони 
прямо заявили у своєму Статуті. Братчики розуміли, що язич-
никам, якими були предки українців (але не ідолопоклонни-
ками, а пантеїстами, бо славили у своїх ігрищах і піснях сонце, 
воду, вогонь, землю, природу загалом), важко було змінити свої 
погляди, порядки, звичаї. Вкраїна повільно «із стародавнього 
свого порядку в інший порядок увіходила і одні свої вигоди на 
другі міняла» [9, c. 20]. 

У запровадженні християнства на Русі братчики велику 
роль відводили князю Володимиру. Кирило-мефодіївці не 
тільки об’єктивно, з урахуванням навіть обвинувальних щодо 
християн ства фактів, описали процес прийняття Руссю нової 
віри, не тільки з’ясували причини цього явища, але й побачили 
реальні наслідки його введення. У цілому визнаючи, що хрис-
тиянство принесло з собою зміну світогляду всього людства, 
відвернуло його від варварських звичаїв, гуманізувало, підня-
ло на якісно новий щабель, братчики із жалем і незадоволен-
ням писали про руйнівні впливи християнства на стародавній 
устрій українського суспільства, про зміну вічових звичаїв, 
типу судів, коли, крім княжого, встановлюється ще й церков-
ний. Через Номоканон почали ширитися грецькі порядки і 
«нашу слов’янську жизнь на чужий лад перестроювати».

Прийняття Руссю християнства мало ще й соціально нега-
тивні наслідки. Нова віра сприяла роздрібненню української 
нації на власне народ (громаду) і еліту суспільства (окреміш-
ний народ з попів, бояр і дружини) [10, c. 417]. Християнство 
виліплювало з народу кастоване товариство, нехтуючи тим са-
мим споконвічними громадськими традиціями [10, c. 415]. На-
віть у широко визнаній братчиками позитивній культурниць-
кій місії християнства для Русі знаходимо негативні оцінки 
ними світової релігії. Прийшовши в Україну у формі «церков-
ної болгарщини» (Куліш), християнство у такий спосіб «тума-
нило український народ», знищуючи народну мову, повагу до 
свого рідного. У творах кирило-мефодіївців присутній навіть 
якийсь докір християнству, православним священикам, які, 
вводячи мертве слово, навіть освячене християнством, знева-
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жали живу українську мову, оскільки бачили в ній знаряддя 
старої поганської віри. 

Аналізуючи просвітницьку місію грецької віри щодо Украї-
ни, братчики вдало підмітили елітарний характер візантійської 
просвіти. Вона ширилася серед вищих верств суспільства, а 
«простолюддю мало перепадало науки від чужоземного духо-
венства» [10, c. 415]. Не для народу, прийшли до висновку ки-
рило-мефодіївці, заводилися школи при церквах, не доходила 
до нього християнська проповідь, не зрозумілим був і культ, 
церковні відправи, не знані були й «писання чернечі» [10, 
c. 416]. Проте позитивних моментів християнство принесло з 
собою на Русь-Україну значно більше. «Почало й добро з тої 
новини виникати», – відзначав П. Куліш. Найголовнішим над-
банням введення християнства на Русі братчиками вважалося 
просвітництво українського народу, що сприяло розширенню 
людського розуму.

Вирішальна роль у просвітництві народу, на думку кири-
ло-мефодіївців, належала Біблії. Завдяки цій книзі і з її допо-
могою наш народ отримав ґрунтовні знання про світ, про інші 
народи, інші країни. Це спонукало віруючих до розширення ін-
формації з географії, етнографії, політики, світової економіки 
тощо. Одним із шляхів отримання нових знань було паломни-
цтво до християнських святинь, що сприяло налагоджуванню 
зв’язків з іншими країнами, іншими народами. Тобто завдяки 
християнст ву русичі набули європейських уявлень про сучас-
ний світ. Через Біблію відбулося включення України в загаль-
не світобачення, прилучення до європейської спільноти. 

Зрозуміло, що просвітницькі функції виконували священи-
ки. Владики будували церкви, зводили школи, готували гра-
мотне духівництво, знайомили князів з візантійськими поряд-
ками. Навіть якщо братчики і перебільшували вплив духов них 
людей на русичів, у суспільстві відбувалися поступові зміни 
моральності: замість варварства встановлювалася більша люд-
ськість, яка оцивілізовувала північних слов’ян до рівня полян. 
На думку кирило-мефодіївців, завдяки християнству Україна 
вийшла з нерухомості, стала єдиною державою, світоглядно 
об’єдналася, включилася у світовий історичний процес.

Підводячи підсумки історичного розвитку України на се-
редину ХІХ ст. і з’ясовуючи роль християнства в цьому процесі, 
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братчики дійшли висновку: «Великі істини, які проповідував 
Христос, не здійснилися й понині» [6, 243]. Такий невтішний 
результат мав би позбавити кирило-мефодіївців історичного 
оптимізму. Проте невиконання Христових заповідей не озна-
чало для них визнання нежиттєдіяльності чи неістинності 
християнства. Це лише засвідчувало величезні невичерпні по-
тенційні можливості християнського вчення.

У думках кирило-мефодіївців постійно присутня сучасна їм 
Україна, стан якої характеризується як згубний. Вони поясню-
ють це тим, що люди перебувають у гріхах, за які Бог карає на-
род. У таких страшних покараннях, які випали на долю україн-
ців, братчики вбачали певну передумову їх богообраності, але 
не як месій (спасителів) інших народів, а як їхніх заступників 
перед Богом.

Висунута ними теза про богообраність українського народу 
істотно відрізняється від класичного її біблійного розуміння. 
Братчики враховували, що сама ідея богообраності необхідна 
слабким народам, які потребують захисту вищих сил, всесиль-
ного Бога. Проте українцям вона необхідна не для того, щоб 
протиставити себе іншим племенам і через це утвердитися у 
якійсь своїй вищості, перевазі, винятковості, а для того, щоб, 
порівнявши себе з колись уже вибраним Богом народом – гре-
ками, романцями, німцями, французами, англійцями, – довес-
ти свою історичну рівність із ними. 

Винятковість народу можна вбачати в морально-історич-
ному покликанні бути колективним жерцем Бога, моральним 
наставником людства в єдино правильному пізнанні Його, 
дотриманні ним вірності православ’ю, у збереженні його чи-
стоти тощо. «Виключність» свого народу кирило-мефодіївці 
пов’язували з утвердженням свободи, рівності і братерства. 
Така «винятковість» не наділяла українців ніякими надзви-
чайними правами і прерогативами, крім прагнення «до само-
бутності» й збудження решти братів [13, c. 394]. Винятковість 
українців не сприймалася братчиками як свого роду однина, як 
елітарність, що веде до національної відокремленості, відруб-
ності. Навпаки, вони завжди підкреслювали зв’язок українсь-
кого народу з іншими слов’янами, засвідчували єдність їх 
розвитку, духовності, мов, літератур, історії, соціального, побу-
тового поступу [1, c. 107–129].
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На відміну від традиційного розуміння, українська бого-
обраність, за вченням братчиків, не означає їх якоїсь зверхнос-
ті над усіма, ліпшості, піднесення над іншими за етнічною чи 
віросповідною ознакою. Теза про богообраність українського 
народу мала довести рівність, подібність українців до решти 
народів, позбавити їх комплексу меншовартості, неповноцін-
ності, утвердити гідність і самоповагу самих до себе. Українці 
не отримали матеріальних гарантій богообраності: обіцянок 
якихось багатств, нових земель, панування над іншими наро-
дами. Богообраність українців в судженнях братчиків не мала 
релігійно-шовіністичного характеру, а набула універсально-
етичних ознак.

Всебічне вивчення історії й душі українського народу, 
порівняння його духовності із духовністю інших етносів зо-
рієнтували членів товариства на власний шлях розв’язання 
актуальних суспільних проблем. Кирило-мефодіївці долю 
українського народу, його відродження своєрідно пов’язували 
з християнством, релігійним відродженням через месіанську 
ідею спасительства українського народу. Вони були впевнені, 
що «встане Україна з своєї могили», «знову озоветься до всіх 
братів своїх слов’ян». Братчики жили надією на відродження 
України і були впевнені, що прагнути до вільності має будь-
який народ, але свобода, про що декілька разів зауважували 
вони в «Законі Божому», немислима поза християнством, бо 
ж вона є там, де є дух Христа, а без християнської віри немає 
свободи.

Поруч із прогресивною соціальною програмою кири-
ло-мефодіївці розробили модель національного розвитку 
Украї ни, всього слов’янського світу, шляхи утвердження 
безконфліктних міжетнічних взаємин у багатонаціонально-
му суспільстві, яким не судилося бути зреалізованими. Май-
бутнє всього людства бачилося братчиками лише на засадах 
християнських. Між релігійним та етнічним чинниками вста-
новлювалася в них не ієрархія, а співдружність, коли успіш-
ність етнічного поступу залежить від досконалості духовної, 
від здатності кожної людини і народу в цілому дотримуватися 
християнських настанов. 
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Валерій Цибульський 
(Рівне)

ПОРТРЕТНИЙ ЖИВОПИС ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
ДОАКАДЕМІЧНОГО ПЕРІОДУ:  
ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД

У статті автор ставить за мету здійснити історіографічний 
огляд праць, присвячених портретному живопису раннього пе-
ріоду творчості Т. Шевченка, опублікованих переважно у другій 
половині ХХ – на початку ХХІ століття. Головний дослідниць-
кий акцент при цьому зроблено на історію створення портретів, 
їх атрибутування. Актуальною залишається думка Валентини 
Рубан, що «не зважаючи на численність досліджень, присвяче-
них мистецькій спадщині Т. Шевченка, і до сьогодні їх стиль 
не був підданий належному мистецтвознавчому аналізу» [25, 
с. 310]. Проте це твердження, як на мене, стосується не лише 
стилю. Хоча останнім часом помітні зрушення у вивченні мис-
тецької спадщини Т. Шевченка загалом і портретної зокрема. 
У першу чергу тут варто згадати монографії Володимира Овсій-
чука і Володимира Яцюка, а також нове Повне зібрання творів 
Кобзаря (далі –ПЗТ) у 12-ти томах (на сьогодні вийшло 7).

Дослідники відзначають, що портрет був основним у твор-
чості Т. Шевченка-художника. Так, Дмитро Степовик припус-
кає, що одна з перших робіт майбутнього поета і художника, 
виконаних, коли йому «тринадцятий минало», – малюнок люд-
ського обличчя. «Відтоді і до своєї передчасної смерті він на-
рисував і написав фарбами не одну сотню портретів. Хоча на 
сьогодні їх зафіксовано 150» [29, с. 150]. Справа ще і в тому, 
що Шевченко «як художник-портретист – вроджений майстер 
цього жанру та наче призначений долею зберегти образи вели-
кої кількості людей України, Росії, Казахстану» [24, с. 9]. Мис-
тецтвознавці підкреслюють, що лише Т. Шевченко зумів так 
панорамно подати своїх сучасників.

Водночас, незважаючи на те, що майже всі погоджуються з 
думкою, висловленою ще Олексою Новицьким і розвинутою 
пізніше Дмитром Антоновичем щодо існування гармонії між 
Шевченком-поетом і Шевченком-художником, коли «внутріш-
ній голос владно диктував Шевченкові, що писати віршами, а 
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що рисувати пензлем» [2, с. 253], переважна більшість дослі-
джень стосується його літературної, а не мистецької спадщини. 
Яскравим підтвердженням цього є матеріали конференцій, на-
укових збірників, надруковані за останні роки. Зокрема, в збір-
нику праць Всеукраїнської 36-ї шевченківської конференції, що 
відбулася у Черкасах 2006 року, з 408 сторінок образотворчій 
спадщині Т. Шевченка присвячено лише 11 (стаття Валентини 
Судак) [23, с. 396–407]. Не став винятком і VІІІ Конгрес МАУ, у 
роботі якого взяли участь 650 вчених, а про образотворче мисте-
цтво йшлося лише в 6-ти доповідях.

Серед портретів раннього періоду творчості Кобзаря чи не 
найбільше увагу шевченкознавців зосереджено на портреті з 
написом «Се мій батько», причиною чого стало віднесення на-
званого малюнка в 10-томному виданні Повного збірника тво-
рів до рубрики «Сумнівні» [36, с. 76]. При цьому автори «Ко-
ментарів» пояснили це тим, що єдиним аргументом на користь 
визнання автором твору Шевченка є напис «Се мій батько», 
зроблений «невідомою особою». Натомість у таких дослідни-
ків, як В. Яцюк і О. Сидор, авторство Кобзаря не викликало 
жодних сумнівів. Перший спирався на дослідження О. Боця-
на [6, с. 7–9], спеціально присвячене атрибуції цього портрета, 
і зазначив, що з його висновками щодо авторства і змальованої 
особи погодився академік Олекса Новицький – автор першої 
монографії про Шевченка-художника. Навпаки, у «Коментарях 
до малюнків Т. Г. Шевченка» (К., 1932) В. Яцюк писав: «Той же 
доктор О. Боцян докладно довів, що це саме і є батько Тараса, а 
той портрет, що у музеї Тарнавського, в альбомі № 143… зазна-
ченого як портрет Тарасового батька, є портрет його діда» [38, 
с. 203]. О. Новицький здійснив порівняльний аналіз «Портрета 
батька» (який знаходиться у Львівському музеї) як з портрета-
ми самого Тараса, так і з фотографіями його двох братів, Йоси-
па й Микити, та їхніх трьох синів: Андрія, Івана та Трохима, – і 
дійшов висновку, що в них усіх «дуже зберігається родинний 
тип» [22, с. 17].

У зв’язку з цим, на думку В. Яцюка, є підстави говорити не 
лише про авторство Т. Шевченка, але й вважати цей малюнок 
найпершим щодо часу виконання (імовірно, восени 1829 – у 
лютому 1830 р.), адже саме тоді Тарас перебував у Вільно, і там 
було знайдено цей малюнок. Дослідник не виключає, що пор-
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трет батька міг бути виконаний і раніше, в Україні, і привезе-
ний до Вільно [38, с. 202].

При цьому В. Яцюк наголошує, що встановити авторство 
малярського твору можна і за наявними історичними даними, 
і за підписом художника, але головним методом атрибуційної 
практики є все-таки стилістичний аналіз твору на всіх рівнях 
його структури. Порівняння «Портрету батька» з образом 
Шевченкового «Знахаря» дозволяє припустити, що перший 
був «своєрідним фігуративним прототипом для другого» [38, 
с. 206]. Один із опонентів, який мав найбільші сумніви щодо 
авторства Кобзаря, заперечив і те, що на батьківщині поета но-
сили такий одяг, як на зображеному чоловікові («і свита не-
звична, і шаровари якісь смугасті» [37, с. 27], зауважив, що за 
таким одягом навіть про національну належність судити важ-
ко. У відповідь В. Яцюк написав, що селянина у подібній свиті 
змалював у 1843 році художник Білоус, а тип українця з Чер-
каського повіту – Деляфліз [13, с. 88–91].

Узагальнюючи багаторічне дослідження, Володимир Мака-
рович вважає, що саме малюнок «Портрет батька» повинен як 
початкувати видання образотворчої спадщини Т. Шевченка, 
так і в експозиціях музеїв він має подаватися як дійсний, а не 
сумнівний твір Кобзаря. 

Подібної думки дотримується і мистецтвознавець Олег Си-
дор, який зазначає, що ті, хто заперечує авторство Т. Шевченка 
і зараховує цей портрет до сумнівних творів, а напис під малюн-
ком вважає зробленим іншою рукою, посилаються на «здійсне-
ну кимось і колись палеографічну експертизу» [27, с. 156]. Він 
стверджує, що сам характер образу на цьому першому з відо-
мих нині рисунків Шевченка і селянських типажів (наприклад, 
в офортах «Судна рада», «Староста»), а також в підготовчих 
начерках до них, спосіб зображення одягу й аналогії в його по-
дробицях, самій постановці фігури є кращим аргументом на 
користь авторства Кобзаря. Водночас деяка приземкуватість 
чи, як він відзначає, «вкороченість» пропорцій людського тіла 
простежується у багатьох селянських персонажів і в його по-
дальшій творчості. Саме у них «найвідчутніше проступає ви-
несене Шевченком з рідного селянського середовища народне 
розуміння естетичного ідеалу, вплив на його мистецтво обра-
зотворчого фольклору» [28, с. 430].
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Не викликає жодних сумнівів авторство Т. Шевченка і у за-
відувача фонду графіки Національного музею у Львові Олени 
Кіс-Федорук. Вона нібито ставить крапку у цій «історії атри-
бутування», посилаючись на проведену 2002 року графологіч-
ну експертизу у Львівському науково-дослідному інституті 
судової експертизи, яка однозначно підтвердила, що вказаний 
напис зроблено самим Тарасом Григоровичем. При цьому до-
слідниця акцентує увагу на тому, що подібна «експертиза впер-
ше була проведена з оригіналом, а не з фотокопією, як це було 
1987 р.» [19, с. 4], і чомусь цей, на її думку, важливий факт упо-
рядники VІІ тому Повного зібрання творів у 12-ти томах не 
взяли до уваги.

Проте існує й протилежна думка щодо атрибутування пор-
трету, яка найяскравіше відображена в працях Валентини Су-
дак. На відміну від опонентів, вона вважає висновки графо-
логічної експертизи, проведеної у 1987 році, правильними, і 
навпаки, не погоджується з результатами львівської (2002 рік). 
Валентина Омелянівна пише про помилковість ідентифікації 
О. Боцяном напису «Оце Кобзаръ Шевченко» на академічно-
му рисунку як Шевченкового. Порівняння досліджуваного 
портрета з рисунком «Знахар» з автентичним підписом, репро-
дукованим також 1914 року, дозволило їй дійти висновку, що 
портрет з написом «Се мій батько» є компіляційною підробкою 
з використанням рисунка «Знахар» [31, с. 241].

У «Коментарі» до VІІ тому нового видання ПЗТ Шевченка 
висловлюється припущення, що теза В. Судак про компіляцій-
ну підробку може включати й малюнок Білоуса із надзвичайно 
подібною постаттю селянина [35, с. 458].

Зауважимо, що ні В. Судак, ні автори «Коментарів» не за-
значають того факту, що для проведення експертизи 1987 року 
використовувався не оригінал портрету, а його репродукція. 
Не досить переконливим є, як на мене, і сумнів щодо малюнка 
Білоуса. Нарешті, на засіданні VІІІ Конгресу україністів (21–
24 жовтня 2013 р.) один із авторів «Коментарів» погодився, що 
ця робота належить Т. Шевченку.

Щодо мистецького рівня портрета «Се мій батько», то Ва-
лентина Рубан зазначає: незважаючи на те, що зображення ви-
конане, напевно, з пам’яті, воно позначене «гострою передачею 
найхарактернішого у вигляді і, безумовно, було схожим на ори-
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гінал» [25, с. 298]. Цей малюнок важливий не лише як перший 
відомий твір Шевченка-художника, а й тому, що вже початкові 
кроки на ниві мистецтва він пов’язав з портретним живописом.

Існує ще один малюнок, який «претендує» на перше місце 
як найбільш ранній, що протягом багатьох років експонував-
ся у НМТШ як перша робота Кобзаря під назвою «Погруд-
дя жінки». Уперше портрет було репродуковано у 1932 році 
О. Новицьким. Незважаючи на підпис під рисунком, де вка-
зана дата (1830), Павло Зайцев вважає, що він виконаний 
1834 року і є копією з літографії віленського графіка Мощин-
ського «Свята Марія Магдалина» [16, с. 36]. Інший дослідник 
творчості Тараса Григоровича, Яків Затенацький, висловив 
думку, що на портреті зображена французька актриса Андрі-
єнна Лекуврер [17, с. 4]. Він відшукав фоторепродукцію з її 
олійного портрета роботи невідомого художника та гравюри 
Драве за рисунком Куанелля, ідентичну рисункові Шевченка. 
Дослідник стверджує, що саме у 1830 році, коли й був викона-
ний малюнок, театральна громадськість відзначала 100-річчя 
з дня смерті видатної актриси, і Шевченко копіював естамп, 
надрукований до цієї дати. 

Л. Хінкулов, як зазначають автори «Коментарів» ПЗТ у 
10-ти томах, повторює помилкове твердження І. Балясного, 
який без належних підстав вважав, що цей рисунок зроблено 
«з гіпсової скульптури жінки» [5, с. 221].

Погоджуючись із Я. Затенацьким (щодо часу створення, 
а також що це є копія з естампа, до того ж високоякісного), 
В. Судак заперечує портретну подібність, оскільки іконографія 
актриси у порівнянні з малюнком Шевченка не дає підстав для 
такого твердження. При цьому вона зазначає, що Я. Затенаць-
кий не репродукував гравюру Драве, а отже, не можна судити, 
наскільки справедливий його висновок. Отже, В. Судак вва-
жає, що цей малюнок залишається належним чином неатрибу-
тованим [32, с. 111–112].

Наприкінці 80-х років ХХ століття на прохання ще одного 
дослідника (Тетяни Никитюк) здійснено експертизу, для якої 
були надані репродукції двох портретів Адрієнни Лекуврер та 
малюнка Т. Шевченка. Проведена експертиза підтвердила, що 
на всіх зразках зображено одну і ту саму особу – А. Лекуврер 
[21, с. 5]. Т. Никитюк дотримується думки, що це перша робо-
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та Т. Шевченка і на ній можна написати нову назву: «Портрет 
Адрієнни Лекуврер». Автори ж «Коментарів» у новому ви-
данні ПЗТ Кобзаря більш обережні і вважають, що «питання 
залишається відкритим до віднайдення копійованого оригіна-
лу» [35, с. 355].

З-поміж акварельних малюнків Т. Шевченка першим вва-
жається портрет П. Енгельгардта, введений у науковий обіг 
О. Новицьким. Пізніше А. Вейнберг датував цей малюнок 
1833 роком, але на користь такого твердження не дав ніяких 
аргументованих пояснень. У зв’язку з цим Д. Антонович ви-
словив сумнів щодо датування, оскільки, на його думку, цей 
портрет серед усіх відомих нам рисунків є найслабшим. Він 
припускає, що ця робота могла бути виконана не пізніше, ніж 
рисунок «Се мій батько». Більше того, Дмитро Володимиро-
вич висловлює версію, що «цей рисунок був спробою, зробле-
ною Шевченком для П. Енгельгардта, коли він мав вирішити: 
чи варто йому свого кріпака віддавати до науки рисування, чи 
вийде з нього щось путне» [2, с. 43]. Дослідник датує малюнок 
груднем 1829 року, «хоч би другим днем після екзекуції Шев-
ченка у Вільно на стайні» [2, с. 43], що вписується у схему, якої 
дотримувався Д. Антонович: портрет Енгельгардта демонстру-
вав би вміння Шевченка-самоука перед вступом на малярську 
науку у Вільно; рисунок «Се мій батько» характеризував би 
великий крок, зроблений в науці у віленського майстра (мож-
ливо, Рустема), а наступні ранні рисунки свідчили б про мис-
тецький рівень після навчання у Ф. Лямпі.

Подальші дослідження підтвердили автентичність дати (1833) 
і підпису Т. Шевченка на портреті, а також розв’язали сумніви 
щодо особи портретованого, оскільки було здійснено порів-
няльний аналіз з іншим зображенням П. Енгельгардта [8, с. 11]. 
Принагідно зазначимо, що В. Судак із «екзекуцією» пов’язує 
зовсім інший малюнок Тараса. Незважаючи на те, що копії 
юного художника з лубочних картинок не збереглися, хоча їх 
розшуками займалися шевченкознавці, у фондах Державного 
історичного музею в Москві вдалося виявити гравіровану лу-
бочну картину з зображенням героя Великої вітчизняної війни 
1812 року М. Платова. «Автобіографія» Кобзаря допомогла 
встановити, що це саме той твір, як стверджує Валентина Оме-
лянівна, за перемалювання якого Тараса жорстоко покарали. 

www.etnolog.org.ua 
www.mau-nau.org.ua



327

Копія була виконана в день «тезоименитства в бозе почившего 
императора», тобто 6 грудня 1829 року [32, с. 109–110]. 

До ранніх оригінальних портретних творів дослідники від-
носять «Жінку в локонах» (1834), а також згадані в літера-
турних джерелах зображення І. Нечипоренка і коханок П. Ен-
гельгардта, які не збереглися. Портрети невідомої в локонах, 
як і П. Енгельгардта, як пише В. Рубан, відмінні за манерою 
виконання від пізніших акварельних робіт. Важливо те, що в 
них уже помітні риси самобутнього почерку художника в мо-
делюванні повік, у висвітленні підборідь, щік, у м’яких тінях 
і рефлексах на обличчях [25, с. 299]. Також відчутна увага до 
відтворення фактурності в зображенні. Певно, ці риси, як при-
пускає мистецтвознавець, поступово визначилися у незбере-
жених портретах 1834–1836 років.

На 1836–1837 роки припадає вирішальна фаза формування 
своєрідності романтичного почерку Т. Шевченка. Наявність 
натурних портретів підтверджує разючий контраст перших 
за часом і останніх відомих портретів доакадемічного періоду. 
«Портрет Катерини Абази» і «Портрет невідомого» (обидва – 
1837 р.) – твори, що цілком лежать у руслі поширеного в першій 
половині ХІХ ст. камерного акварельного портрета. З самого по-
чатку художника приваблював малоформатний акварельний чи 
гравірований портрет. Акварельні мініатюри таких російських 
майстрів, як П. Соколов і певною мірою О. Брюллов (брат ви-
датного художника), стали для Шевченка композиційним зраз-
ком. Проте, як зазначає В. Рубан [25, с. 299], наслідування і деякі 
запозичення існували в його творчості лише деякий час і стосу-
валися переважно зовнішніх ознак творів. 

Мистецтвознавець В. Овсійчук акцентує увагу на тому, 
що «чутливим дозуванням інтенсивності мазка акварелі ми-
тець досягає враження шовковистої поверхні зображуваних 
об’єктів. Кожен предмет виглядає таким, наче він виготовле-
ний із делікатної речовини. Навіть цупка тканина верхньо-
го одягу втрачає щільність, стає легкою і м’якою» [24, с. 130]. 
Особливо вишукано Шевченко малював обличчя, руки, зачіс-
ки, виразні з погляду пластики, освітлення і кольору. Разом із 
точно знайденими поворотом постаті, спрямуванням погляду й 
абрисною лінією ця «шовковиста поверхня сприяла вироблен-
ню неповторного романтичного образу» [24, с. 130].
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Дослідники малярської творчості Кобзаря одностайні в 
оцінці ранніх акварельних портретів художника: «Це вже не 
наївні спроби починаючого учня, а дозрілі мистецькі твори. 
Вони чарують своєю художністю, артистичним смаком, тон-
ким колоритом і майстерністю пензля» [7, с. 11]. Про вміння 
молодого художника писали П. Жаборюк [14, с. 73–74], В. Ані-
сов [1, с. 14], Є. Середа [26, с. 18].

Завдяки пошукам І. Вериківської 10-томне видання тво-
рів Шевченка поповнилося відомостями про два акварель-
ні портрети (чоловіка й жінки), підписані і датовані Кобза-
рем 1837 роком. Дослідник з’ясувала їх вологодську адресу. 
Знайдені документи свідчать, що йдеться про невідомі раніше 
твори художника [9, с. 86–87].

Щодо атрибутування робіт Шевченка цих років, то найбіль-
ше уваги вчені звернули на малюнок, який протягом тривало-
го часу вважався «Портретом Є. Гребінки». Під такою назвою 
він увійшов до книги О. Новицького, який висловив сумнів 
щодо авторства Шевченка, оскільки той «у 1837 році не міг на-
малювати такого мистецького портрета» [23, с. 83]. Д. Антоно-
вич вважає, що дослідники перебільшили значення навчання в 
Академії мистецтв для малярської творчості Кобзаря. Особли-
во це стосується О. Новицького, який, як пише Дмитро Воло-
димирович, став жертвою упередження такого впливу і «мусив 
заперечувати автентичність праць Шевченка доакадемічного 
періоду, або довільно змінювати дати деяких з них» [2, с. 54].

Першим, хто висловив сумнів, що на малюнку зображений 
Є. Гребінка і вважав його «Портретом невідомого», а також що 
він є парним до портрета жінки, був С. Таранущенко [34, с. 98–
102]. Пізніше Л. Стеценко здійснив порівняльний аналіз цього 
твору з портретами Є. Гребінки, виконаними А. Мокрицьким, 
і дійшов висновку, що Т. Шевченко зобразив не Є. Гребінку, а 
іншу людину [20, с. 6]. Натомість Б. Бутник-Сіверський дотри-
мувався думки, що зображений все-таки Є. Гребінка, оскільки 
цей портрет знаходився в колекції Є. Рейтерна [8, с. 69–77]. 

Мечислав Гаско висунув версію, що на акварелі зображено 
В. Одоєвського [10, с. 6], але, на думку В. Рубан, спроби но-
вої атрибуції твору Шевченка є «непереконливими за браком 
документальних і достатніх аналітичних доказів» [25, с. 358]. 
Валентина Василівна стверджує, що цей портрет цілком слуш-
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но вважався С. Таранущенком парним до «Портрета К. Абази» 
(у цьому легко переконатися, поклавши обидва твори поруч).

Вагомим доказом того, що на портреті зображений не Є. Гре-
бінка, стало виявлення 1985 року в Російському музеї власно-
руч написаного Є. Рейтерном списку належних йому творів, 
де він називає цей малюнок «портретом сидящего мужчины» 
[35, с. 365], а не Є. Гребінки. Після цього було здійснено спро-
бу атрибутувати твір як «Портрет Якова де Бальмена» за ре-
зультатом порівняння з груповим портретом, що приписується 
Є. Ф. Крендовському. Крім того, всупереч авторській даті від-
несено його виконання до 1845–1846 років [20, с. 15–16], але, 
як зазначають автори «Коментарів» у 12-ти томному ПЗТ, не-
має жодного документального підтвердження таких висновків 
[35, с. 365]. Отже, особа портретованого залишається невста-
новленою.

Дослідники відзначають цінність цього акварельного ма-
люнка у мистецькій спадщині Т. Шевченка, підкреслюють, що 
це перший портрет молодого художника, на якому людина зо-
бражена у сидячій позі, і що згодом така композиція в його пор-
третах стане нормою [14, с. 73]. Зазначають, що тут вже впев-
нено, суто шевченківським прийомом, висвітлюються верхні 
повіки, бліки на зіницях надають погляду задумливості. «То-
чечними» дотиками пензля вимальовуються чітко окреслені, 
з піднятими куточками, вуста. В. Рубан зауважує, що ці спро-
би ще досить несміливі, але показові, бо свідчать про бажання 
митця бути на рівні тогочасних вимог до портрета [25, с. 299].

Отже, історіографічний огляд засвідчив певні досягнення в 
дослідженні мистецької творчості Т. Шевченка, спростування 
чи заперечення деяких усталених тверджень, гіпотез і версій, 
поглиблення аналізу мистецького рівня творів художника і 
водночас дає змогу визначити так звані «білі плями».
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Тетяна Цимбал 
(Кривий Ріг)

ЕКЗИСТЕНЦІАЛИ БАТЬКІВЩИНА – ЧУЖИНА  
В ЖИТТІ І ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Спадщина Тараса Григоровича Шевченка неодноразово 
обиралася предметом серйозних літературних, історичних, 
філософських досліджень. Однак можливості її додаткової 
наукової реіфікації, на нашу думку, безмежні. У пропонова-
ній статті представлено досвід філософської рефлексії над ек-
зистенціалами «Батьківщина – чужина» у житті й творчості 
Т. Шевченка в контексті авторської концепції буттєвісного 
укорінення людини, що і визначає наукову новизну робо-
ти [10].

За останні двадцять років створено низку шевченкознав-
чих праць, у яких серед інших розглядаються й образ України 
у творчості Шевченка, і національний спосіб світорозуміння 
Кобзаря, і міфологізація його особи тощо. 

Особливість авторського осягнення окресленої проблема-
тики ґрунтується на інтегральній єдності соціокультурного 
підходу, екзистенційно-феноменологічної, інтервальної та 
діяль нісної методологій, доповнених методом антитетичної 
діалектики вітчизняної філософії. 

Насамперед зауважимо, що буттєві смисли, визначені фі-
лософськими парадигмами, вміщують одночасно і взаємообу-
мовленість, і взаємовиключення, породжуючи тим самим не-
стабільність, напругу людського буття, нерідко – виключну 
зосередженість людини на memento mori. Перші спроби філо-
софського пошуку смислових «рецептів» спасіння людини від 
втрати буттєвісного коріння були здійснені антропологічно на-
лаштованою філософією ХІХ – початку ХХ ст., особливе місце 
в якій займали екзистенціальна філософія та феноменологічна 
методологія. Філософи-екзистенціалісти ставили перед собою 
завдання допомогти людині встояти, знайти своє місце у світі, 
тобто укорінитися в бутті. Глибинний смисл екзистенціалізму 
і полягає у розумінні того, що людина знаходиться перед аль-
тернативою вибору автентичного, справжнього буття, у якому 
особистість обирає себе, укорінюється в бутті, та несправжньо-
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го, коли втрачається «Я» людини, вона губиться в масі, у на-
товпі, та знекорінюється.

Екзистенціал (або екзистенціалія) – термін, введений М. Гай-
деґґером у праці «Буття та час» замість традиційного терміна 
«категорія». Остання означає, як відомо, найбільш загальні ви-
значення буття або форми діяльності розсудку. За Гайдеґґером, 
категорії передбачають розчленування цілого на суб’єкт і об’єкт, 
тобто не можуть вловити те нерозділене ціле, з якого виходить 
екзистенціалізм. Для осягнення цього цілого і вводяться особли-
ві поняття. Такими екзистенціалами в Гайдеґґера були «буття-
в-світі», «буття-до-смерті», «рішучість» тощо. Екзистенціали 
виражають модуси буття світу єдності з буттям свідомості, або 
модуси існування людини в їхньому злитті з життєвим світом. 
Саме тому ми обрали термін «екзистенціал» для понять «Бать-
ківщина» та «чужина», адже вони були поєднані у творчості та 
житті Шевченка в єдине ціле: чужина дала молодому Тарасу 
волю й освіту, товариство для спілкування, а Батьківщина ста-
вала чужою за суттю, як країна, де люди бідують, страждають, 
позбавляються буттєвісного коріння.

Зауважимо, що «укорінення» як проблема і поняття було 
введене в соціально-політичний дискурс французькою мисли-
телькою ХХ ст. Сімоною Вейль. Під час аналізу її одноймен-
ної праці з’ясовано, що ідея «вживання» людини в «середину», 
«гущину» суспільно-політичного буття випливає, по-перше, 
з реальної ситуації людини 30–40-х років ХХ ст., її безаль-
тернативності та невизначеності, її душевних і фізичних мук 
від тотального насильства; по-друге, із метафізичної неодно-
стайності стосовно онтологічних альтернатив буття людини, 
запропонованих есенційно-антропоцентричною та екзистен-
ційно-феноменологічною парадигмами. Укорінення, на дум-
ку Сімони Вейль, є найважливішою та найменш визнаною і в 
тео рії, і в реальності потребою людської душі, однією з тих, які 
найважче визначити [3, с. 36]. Вона інтегрує, на наш погляд, усі 
потреби і оприявлює їх цілісно, а саме: як обов’язок індивіда 
реалізуватися у спроможності бути людиною, бути «хтойніс-
тю», особистістю, а не «щойністю». «У людини є корені завдя-
ки її реальній, активній та природній участі у житті спільноти, 
що зберігає живими певні скарби минулого та деякі передчуття 
майбутнього. Кожна людина потребує багато коренів. Вона по-
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требує того, щоб сприймати майже всю сукупність морального, 
інтелектуального, духовного життя через посередництво тих 
кіл, у які вона природно входить» [3, с. 36].

Отже, Сімона Вейль – одна з перших, хто піддав жорсткій 
критиці «теплохолодність» західноєвропейського гуманізму з 
його ідеалами переважно зовнішнього комфорту, окресливши 
тим самим контури розуміння буттєвісного укорінення лю-
дини, але головним чином на соціально-політичному, а не ек-
зистенційно-онтологічному рівні, спроба обґрунтування якого 
сприйнята автором статті [10]. 

В авторській концепції буттєвісне укорінення людини трак-
тується як «буття-для-себе», «культура себе», як максимальна 
повнота буття людини, самоактуалізація та самореалізація всіх 
її сутнісних сил, позитивних можливостей, здібностей, цілей 
і цінностей, горизонт особистісного темпорального простору 
для проявів екзистенціалів духовності, творчості, свободи, су-
веренності та відповідальності. Укорінення як духовно-прак-
тичний феномен – це спрямованість людини на субстанціо-
нальну самоорганізацію, розуміння «внутрішнього» стрижня 
«зовнішньої» людини як смислоутворюючої константи буття 
та потреби особистісного самовизначення [10]. Особливості 
укорінення людини в національній культурі корелюють зі зміс-
том авторської концепції, передбачаючи творення «культури 
себе» не на ґрунті національно-етнічного індивідоцентризму, 
а у взаємодії із загальнолюдськими цінностями та смислами 
культури, тобто на основі інтерсуб’єктивності. Таким чином, 
авторський підхід належить до діяльнісної парадигми, проте 
з певним зміщенням акцентів: людина розглядається нами як 
суб’єкт, що змінює не тільки навколишній світ, а насамперед 
себе, з метою вдосконалення та гармонізації власного буття та 
відносин з навколишнім світом, проте уникаючи «своє цен-
тризму» (Г. Батищев).

Виходячи з основних положень концепції буттєвісного уко-
рінення, у попередніх публікаціях ми стверджували, що Тарас 
Шевченко був знекоріненим як локально, адже жив далеко від 
Батьківщини, так і глобально, не відчуваючи повноти буття, 
не маючи змоги реалізувати себе повною мірою [11]. Великий 
Кобзар, як і інші емігранти, добровільні або вимушені, пережи-
вав певні комплекси, що передусім позбавляють узгодженості 
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внутрішній і зовнішній світи людини. Перший виявляється в 
духовному онтогенезі шляхом усвідомлення людиною свого 
родового коріння, своєї кровної належності до певного роду. 
Другий складається із зовнішніх впливів та їхнього сприйнят-
тя через систему освіти, соціально-культурне оточення, мову, 
за допомогою якої відбувається світоусвідомлення. Подібне 
роздвоєння було притаманне і внутрішньому простору Тара-
са Шевченка після того, як поет залишив «свій» замкнений 
світ українського села та волею долі разом з П. Енгельгардтом, 
який тікав від польського повстання до Петербурга, опинився 
далеко від Батьківщини. Здійснюючи спробу інтегруватися 
в «чужий» зовнішній світ, у Росії Шевченко перебуває в по-
стійній внутрішній полеміці, що відображено в полілогічності 
та поліфонічності його творчості, насамперед – поетичної, у 
хворобливій ностальгії та почутті провини перед рідними за 
щастя, що випало на його долю, – щастя бути вільним. Саме 
в петербурзьких творах стають наскрізними екзистенціали 
батьківщина – чужина, своє – чуже як дзеркало душевних сен-
сожиттєвих переживань, національної свідомості та епіцентр 
літературної творчості Кобзаря.

Підкреслимо, що чуже і своє не є класичними філософськи-
ми категоріями. Швидше згадані поняття існують у рамках со-
ціальної міфології. У реальності є лише відносно «чуже», адже 
філософія виходить із визнання цілісності буття. І чим більше 
людина у своєму житті керується розумом, тим менше в неї від-
чуття чужості щодо іншого. У філософському розумінні понят-
тя «чуже» тяжіє до проблеми відчуження (або знекорінення), 
вирішити яку можливо, на думку автора, лише шляхом схо-
дження до вершин культури та духовності.

Міфологізований образ чужого – це частина фольклорної 
традиції практично всіх народів. Так, із часів Давньої Греції 
до нас дійшло багато прикладів того, що одні народи відмежо-
вуються від інших як від «чужорідних», «дивних», вважаючи 
тільки себе «людським народом». Виходячи з позиції етно-
центризму, своє сприймається як єдино правильне, чуже, на-
впаки, – як небезпечне, пов’язане з іншим світом. Іноді чуже 
наділяють надприродними властивостями (як позитивними, 
так і негативними). Чужі виступають як творці «поганих, не-
правильних» традицій, предметів, обрядів, що шкодять людям, 
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вони можуть викликати природні лиха (дощі, потопи, заві-
рюхи, пожежі). Проте не завжди чужі характеризуються нега-
тивно. Іноді прикмети прямо протилежні. Так, неоднозначне 
ставлення до чужих яскраво виявляється у фольклорних тра-
диціях, де використовуються маски інородців, їхні костюми, а 
іноді представники чужих народів запрошуються на свята. На 
всіх рівнях міфологізація образу чужого доповнюється побуто-
вим, повсякденним знанням про інші народи. Однак міфоло-
гічні уявлення все-таки домінують.

Поняття свій – чужий мають певні лінгвістичні аспекти ро-
зуміння. Етимологія терміна чужий пов’язана зі словом «чу-
дернацький», тобто «незвичний, дивний». Свій, навпаки, у 
походженні сприймається як «ясний, прозорий, зрозумілий». 
Етимологічний аналіз цих понять з часів античності дозволяє 
дійти цікавих висновків. Протиставлення свій – чужий спів-
відносне в генезі з протиставленням вільний – раб. Останнє, як 
стверджує Е. Бенвеніст, є практично у всіх індоєвропейських 
народів [2]. Якщо ж прослідкувати детально ланцюжок семан-
тичних зв’язків, виходить, що поняття «вільна людина» спів-
ставляється з термінами «родина, спільність становлення та 
перебування». Чужий є потенційним рабом, адже раб актуаль-
но сприймається як чужий. Чужий – частина без цілого, мікро-
космос без макрокосмосу. 

І сьогодні ці аналогії зберігаються. Чужий, або іммігрант, у 
суспільстві-реципієнті сприймається як людина без коріння 
на цій землі. «Чужий за своєю природою не володіє землею, – 
підкреслює Г. Зіммель. – Причому землю необхідно розуміти 
не тільки у фізичному плані, але й у непрямому смислі: земля 
як життєва субстанція [буттєвісний ґрунт. – Т. Ц.], фіксована в 
ідеальному просторі суспільства» [5, с. 473].

Проте така знекоріненість, маргінальність іммігранта має, 
на нашу думку, й позитивні сторони. Адже пошуки буттєвісно-
го ґрунту призводять до прагнення успіху, високих досягнень. 
Чужий по суті стає прикладом можливості тріумфу. Його жит-
тєва ситуація відкриває можливості, яких позбавлені інші, що 
слідують традиціям і нормам. Просування «чужих» по соціаль-
ній ієрархії може бути корисним для розвитку суспільства. 

Яскравим прикладом цього і є творчість Тараса Шевчен-
ка – чужого малороса в Санкт-Петербурзі. Життя на чужині, 
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з одного боку, призвело до звільнення від кріпацтва, надало 
можливість отримати освіту в Академії мистецтв і розкрити 
свій творчий потенціал, однак з другого – породжувало тугу за 
Батьківщиною, самотність, неоднозначність почуттів та склад-
ність духовних пошуків. Антитетичність світосприйняття ви-
являється і в постійних порівняннях «рідного українського» та 
«чужого російського», «малоросійських» та «великоруських» 
поселень, у контрастних образах Петербурга та Києва:

У долині, мов у ямі, 
На багнищі город мріє;
Над ним хмарою чорніє
Туман тяжкий…

І абсолютно іншими фарбами змальовано Київ, з любов’ю та 
благоговінням перед святим містом:

Мов на небі висить
Святий Київ наш великий, 
Святим дивом сяють 
Храми Божі…

Звичайно, наведені цитати є прикладом міфологізації обра-
зів Батьківщини та чужини і в жодному випадку не можуть вва-
жатися зразком русофобії та українського націоналізму. Київ 
й Україна представлені Тарасом Шевченком у формі ідеаль-
ного існування, у метаісторичному бутті, до якого історична 
реальність не доростає, не дотягується. Тому в цьому кон-
тексті в ситуації суперечливості світосприйняття та світовід-
чуття, хворобливості переживання розлуки з Батьківщиною, 
важко говорити про повноту та буттєву вкоріненість. Останні 
Т. Шевченко, можливо, відчував тільки після повернення на 
Батьківщину, коли у 1843 році приїхав в Україну «погостюва-
ти та помалювати», а став викладачем живопису в Київському 
університеті. Щастя перебування в лоні Вітчизни, можливість 
творити, визнання та любов студентства – усе це породжувало 
відчуття лету, духовного сплеску, стабільності і вкоріненості.

Проте розглянемо ситуацію з іншого боку. Не викликає 
сумнівів належність Тараса Григоровича до інтелігенції, яка 
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покликана виконувати провідну роль у культуротворчос-
ті народу. Інтелігенція виростає на ґрунті розуму й прогресу 
як творець «текстів»: «Інтелігенція – це прошарок людей, які 
можуть відволікатися від емпіричної дійсності (завжди кон-
кретної у просторово-часовому вимірі) на користь тексту. Ін-
телігенція здійснює своєрідний обмін між існуючою дійсністю 
і текстом» [7, с. 160]. Саме в цьому – глибока антитетичність 
і трагічність буття інтелігенції, адже поєднати текст і реальне 
життя вкрай проблематично. Водночас саме до цього прагне 
інтелігент, який хоче безпосередньо застосувати свої знання 
в реальному житті. Не маючи такої можливості, інтелігенція 
міфологізує існуючий світ (свідомо чи несвідомо). Звідси – 
розчарування, відстороненість, неприйняття дійсності, маргі-
налізація інтелігенції і, як наслідок, – проблематичність буттє-
вісної вкоріненості інтелігента.

Т. Шевченко створює свій власний міф – міф України. Міф, 
на думку автора, є особливою формою світовідчуття і одно-
часно вербальною, дієвою репрезентацією розуміння світу, 
що здійснюється з метою підтримки стабільності та рівноваги. 
Міф – це поліфункціональна образна концепція світоосягнен-
ня, певний модус існування об’єктивної реальності сьогодні та 
сприйняття її наступними поколіннями. Звичайно, у процесі 
міфологізації відбувається ідеалізація деяких моментів мину-
лого, що може жити в сучасному лише у формі міфу. Останній 
же не є замкненою системою, а виступає іманентним соціаль-
ному інструментом осмислення реальності, системою буттєвіс-
них семіотичних цінностей, що є актуальними в конкретній со-
ціокультурній спільноті. Міф у творчості Кобзаря відображає 
бажаний образ Батьківщини, життя українців, любов до рідної 
землі, української мови.

Відомо, що Шевченко писав не тільки українською, а й чу-
жою, російською, мовою (наприклад, поеми «Слепая», «Триз-
на» тощо). Однак зважаючи на обставини його життя, це легко 
пояснити. Потрапивши в петербурзьке культурне середовище, 
він намагався якомога повніше розкрити себе як у сфері обра-
зотворчого мистецтва, так і в словесній творчості. Реалізувати-
ся в останньому можна було лише за умови знання та вільного 
володіння російською мовою. Тим більше приклад співвітчиз-
ників, які утвердилися в російському літературному просторі, 
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був ще одним важелем (Н. Кукольник, В. Капніст, О. Перов-
ський та ін.). Після написання поеми «Слепая» Шевченко дуже 
переживає «зраду» рідній мові і пише в листі до Я. Кухаренка: 
«Переписав “Слепую” тай плачу над нею. Який мене чорт спіт-
кав і за який гріх, що я оце сповідаюсь кацапам черствим кацап-
ським словом! Лихо, брате отамане! Їй-богу, лихо!». Картаючи 
себе за бажання реалізуватися та бути визнаним чужим наро-
дом, вписатися в чужу культуру, Тарас Григорович знаходить 
собі певне виправдання: «Щоб не казали москалі, що я їх язика 
не знаю» [12, с. 233]. Проте на глибинному рівні Шевченко збе-
рігає неприємне відчуття за свою літературну «зраду», саркас-
тично зауваживши в поемі «Гайдамаки»:

Коли хочеш грошей
Та ще й слави, того дива, 
Співай про Матрьошу,
Про Парашу, радость нашу,
Султан, паркет, шпори, –
От де слава!

Пізніше Шевченко усвідомлює трансцендентність слова, 
його націєтворчі можливості, відмовляється від написання тво-
рів російською мовою та спрямовує свої творчі сили на розви-
ток вітчизняної літератури, закликаючи до того й інших: «А на 
москалів не вважайте, нехай вони собі пишуть по-своєму, а ми 
по-своєму. У їх народ і слово, і у нас народ і слово. А чиє краще, 
нехай судять люди» [13, с. 314]. Крім того, він навіть засуджує 
тих українських літераторів, які зрадили рідній мові та наво-
дить їм за приклад справжніх синів Вітчизни – чеських славіс-
тів: «Чому В. С. Караджич, Шафарик і іниє не постриглись у 
німці (їм би зручніше було), а остались слов’янами, щирими 
синами матерей своїх, і славу добрую стяжали?» [13, с. 315]. 

З іншого боку, відомо, що міф про збереження мови як ви-
правдання еміграції є одним із найпопулярніших. Мова ніби-
то допомагає зберегти Батьківщину «в собі», вона сприйма-
ється як образ Вітчизни і людина відчуває себе укоріненою 
принайм ні в мові. Дійсно, емігрант переживає тяжке почуття 
втрати Батьківщини, тому збереження рідної мови як елемента 
культури є певною мірою компенсаторним механізмом по від-

www.etnolog.org.ua 
www.mau-nau.org.ua



340

ношенню до втрати вітчизняного ґрунту. Саме тому емігранти 
схильні до сакралізації та міфологізації рідної мови як єдиної 
Вітчизни. Збереження рідної мови виступає і як виправдання 
за втрату Батьківщини. Недаремно Є. Євтушенко писав: «Если 
нет эмиграции из языка и самой эмиграции нету» [4, с. 161]. 
Таку саму думку висловлює і письменник-емігрант Б. Хаза-
нов, що сформулював поняття Батьківщини «без ґрунту та на-
ції»: «Мое единственное Отечество – русский язык» [9]. Отже, 
можна стверджувати, що в еміграції відбувається своєрідний 
процес фетишизації рідної мови. Можливо, це і не позбавлене 
сенсу, адже медицина неодноразово стикалася з фактами, коли 
двомовна людина, що з певних причин позбавлялася здорового 
глузду, забувала вивчену мову, навіть коли володіла нею вже 
краще рідної. Тобто в пам’яті залишалася мова, за допомогою 
якої особистість почала орієнтуватися у світі, на якій вимови-
ла перші слова, з якою в неї асоціюється образ Батьківщини. 
Життя «в рідній мові» є саме собою зрозумілим, непомітним, 
як повітря, допоки раптово не опиняєшся в безповітряному 
просторі (наприклад, в еміграції). І для того, щоб «дихати», 
емігрант повинен вивчити нову мову, пройти лінгвістичну 
адаптацію. Найкращий варіант для самого емігранта – «уси-
новленість» чужою мовою (Й. Бродський). Приймаючи чужу 
мову як рідну, людина практично «емігрує» у цю мову, входить 
у новий «дім буття» (М. Гайдеґґер), що призводить до зміни 
думок, форм суджень особи. Проте такий варіант зустрічається 
на практиці дуже рідко, тому емігранти вдаються до міфологі-
зації рідної мови з метою самовиправдання, по-перше, за від’їзд 
з Батьківщини, по-друге, за невміння  достатньою мірою опа-
нувати другу мову. 

Міфологізація рідної мови, свого та чужого має для емігран-
тів компенсаторний характер, дозволяючи зберігати зв’язок 
з Батьківщиною. Однак ми вважаємо, що це лише уявний 
зв’язок, адже можна забрати із собою застиглий образ своєї кра-
їни, матеріалізувати його в певному символі, можна зберегти 
мову, традиції, та з часом вони завмирають, бо відсутність при-
родних умов побутування, відірваність від історичної терито-
рії, відсутність інтересу до повсякденних подій перетворюють 
живу традицію на скам’янілу пам’ятку, яка набуває символіч-
ного значення лише для певної кількості людей. У колишній 

www.etnolog.org.ua 
www.mau-nau.org.ua



341

Батьківщині відбувається стільки змін, що емігранти не в змозі 
бути носіями живої традиції. 

Однак не тільки російське є чужим для Шевченка. У якості 
чужого зображено й українське панство – уособлення лінощів, 
зрадливості, приниження та лакейства, псевдопатріотизму та 
інертності. З болем поет підкреслює, що, крім царів та росій-
ського панства, українцям останню сорочку з тіла зривають 
власні пани, які ховаються за «народолюбною» риторикою. 
Саме до них звертається Т. Шевченко:

Ви любите на братові
Шкуру, а не душу!
Та й лупите по закону…

Свій рідний світ для Шевченка – це «сиротини», з яких 
стару свитину «з шкурою знімають», а панство «в серебрі та 
златі, Мов кабани годовані, Пикаті, пузаті» уособлює чужий 
неприйнятний світ. Так само вороже ставиться Шевченко і до 
польських панів та ксьондзів: «Неситії ксьондзи, магнати Нас 
порізнили, розвели». Як бачимо, не до польського взагалі ви-
словлюється негативне ставлення, а саме до польської верхів-
ки, яка своїми зазіханнями на українські землі породила роз-
брат між братами-слов’янами.

Ставлення Шевченка до чужини впродовж життя істот-
но змінювалося: якщо в ранній творчості ми знаходимо дово-
лі різкі випади проти «німців», які уособлювали всіх чужин-
ців, то пізніше мова йде не про заперечення значення іншої 
культури та традиції, а про необхідність збереження свого та 
про чітке розуміння, що є рідним, а що запозиченим. Крити-
ка наслідування «всього німецького» виконувала захисну для 
українсь кої культури роль, адже німецька експансія мала місце 
практично у всьому у слов’янському світі. Російські ж царі на-
давали німецькій культурі привілейованого становища (почи-
наючи з бюрократичних установ до університетів). Саме проти 
копіювання «німецького показу», проти бездумного слідуван-
ня чужим зразкам виступав Т. Шевченко, наголошуючи: «Якби 
ви вчились так, як треба, То й мудрість би була своя». Таким 
чином поет намагався привернути національну інтелігенцію 
до подолання духовного відчуження від народу та української 
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культури взагалі, адже бездумне слідування чужому призво-
дить до ослаблення внутрішнього стрижня національної куль-
тури, руйнуючи ідентичність.

З вищесказаного випливає, що уявлення про своїх і чужих, 
як правило, ґрунтуються на суб’єктивних ментальних струк-
турах – етностереотипах (расові, побутові, соціальні). Це по-
літичне визначення, позаяк чужим визнається той, хто не 
належить до нашої держави, національності. До політичних 
притягуються й аксіологічно-оціночні аспекти, що уподібню-
ють протиставлення свій – чужий до антитетичних категорій 
освічений – неосвічений, центр – околиця, добро – зло тощо. 
Аналогічні міфи про чужих містять уявлення про вербальні та 
невербальні маркери. Серед останніх найчастіше трапляються 
зовнішні ознаки (риси обличчя, вираз обличчя, одяг), особли-
вості поведінки, рухів і навіть запах. Причому ознаки чужого 
не є раз та назавжди заданими, вони територіально, історично 
та індивідуально неоднорідні, тоді як маркером свого, окрім на-
званих, стає і здатність до спільних спогадів, оцінок, наявність 
спільних архетипів свідомості. Однак в історії людства, окрім 
«політично» чужих, були і юдеї-вигнанці, і люди-пілігрими, і 
чужий (або сторонній) А. Камю. Чужий є навіть у кожній лю-
дині, за З. Фройдом. Тобто людина, не знаходячи свого місця 
в новому соціокультурному середовищі, на чужому ґрунті, 
стає «сама собі чужою» (Ю. Кристєва). Тоді створення міфів 
є порятунком від самотності та способом пошуку буттєвісно-
го ґрунту (хоч і уявного). До речі, саморефлексія Шевченка з 
приводу написання творів російською мовою є яскравим при-
кладом пошуку чужого в собі.

У цьому контексті важливо підкреслити, що людина – істота, 
здатна до трансцендування. Тому вона ніколи не буває цілком і 
повністю там, де є фізично. «Я» не присутнє тут і зараз цілком, 
як неживий предмет або як рослина, воно не може бути вкорі-
нене в соціокультурний ґрунт так, як дерево в землю. Повно-
цінна людина мусить водночас жити начебто в різних місцях 
і в різних людях, причому кордони між своїм світом та чужим 
є умовними. «Сфера “свої” – “чужі” як раз така, де саме проти-
ставлення створюється не тільки об’єктивними факторами, але 
і їхнім суб’єктивним відображенням у свідомості» [8, с. 127]. 
Звичайно, культурна межа не є реальною у фізичному, матері-
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альному розумінні. У природному середовищі кордонів немає. 
Вони винайдені людиною як рубіж між культурами, ідеологія-
ми, смислами та є межею міжкультурного розуміння. Саме 
культурні відмінності створюють світ, у якому живуть людина 
та людські спільноти. Міфи про свою й чужу культуру ство-
рюють та підтримують почуття безпеки, спокою, комфорту, 
які людина намагається зберегти в ході дискурсивних практик 
ідентифікації, спрямовуючи останні до єдності зі «своїми» та 
дистанціювання від «чужих». У цьому процесі яскраво реалізу-
ється така функція міфів, як орієнтація в соціальній реальнос-
ті. Ідентифікація та дистанціювання використані в подібному 
контексті як діалектична єдність семіотичного кордону. Кон-
структивним способом вирішення бінарної опозиції «своє – 
чуже» може бути запропонований К. Леві-Строссом метод 
бриколажу: використання опосередкування, перехідних кате-
горій для зняття протиріч (наприклад, застосування категорій 
знайоме та освоєне як перехідних від чужого до свого). Отже, 
для іммігранта актуалізуються питання інтеркультурності, ро-
зуміння та порозуміння, вирішення яких і дозволить встанови-
ти не міфологічний, а реальний зв’язок між суб’єктивним до-
свідом особи та певними структурами чужого, перетворюючи 
останнє на потенційний буттєвісний ґрунт, на своє. 

Людина ж інтелігентна, яка має багатий, суверенний духов-
ний світ, втілює принцип самодіяльності як створення «буття-
для-себе», «культури себе» в усі аспекти життя. «Культура 
себе» ґрунтується на принципі «турботи про себе», змістом яко-
го є мистецтво впорядкованого існування людини в різнома-
нітних соціальних сферах. Цей принцип є основою особливого 
ставлення людини до світу та набуття досвіду «самовладдя». 
Головний аспект «турботи про себе» – це турбота про власну 
душу, духовність, що охоплює всю безмежність людської світо-
будови, постаючи своєрідною внутрішньою дійсністю.

Саме такі характеристики, на наш погляд, найбільше відпо-
відають життєвій драмі Тараса Шевченка, адже навіть у склад-
них, трагічних обставинах, далеко від Батьківщини, на чужи-
ні він зумів зберегти свою самість, духовність, не скорився, а 
творив (навіть за відсутності більш-менш придатних умов), 
тим самим створюючи власний культурний життєвий простір. 
Отже, Т. Шевченко прагнув до буттєвісного вкорінення, однак 
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досяг його не на онтологічному рівні, а на духовному, вищому, 
проте не всеохоплюючому.

Узагальнюючи, підкреслимо, що авторська позиція щодо 
проблематичності вкорінення Тараса Шевченка як іммігранта 
та творчої особистості, інтелігента, не мають претензій на без-
перечність і вичерпність, адже життя, творчість та внутрішній 
світ Великого Кобзаря насичені протиріччями, відрізняються 
потенційним багатством смислів, значень, можливих тракту-
вань, тому відкривають полідисциплінарному науковому по-
шуку необмежені можливості теоретичного осмислення та 
практичного дослідження.
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Ігор Шудрик 
(Харків)

ФІЛОСОФСЬКІ ДИСКУСІЇ  
В ХАРКОВІ 1931 і 1933 РОКІВ. 

ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ЕЛІТИ

Московський досвід боротьби з «ворогами народу», зокрема 
з філософською інтелігенцією, було перенесено на терени Укра-
їни. Зловісну роль у долі філософської науки України відіграли 
Марк Мітін і Павло Юдін, які реалізували на практиці підступні 
плани Сталіна і створеної ним тоталітарної системи щодо укра-
їнського народу, зокрема інтелігенції. На думку московських 
уповноважених, філософське керівництво в Україні очолювали 
представники «ухилів»: С. Семковський (Бронштейн) – «меха-
ністичного», а В. Юринець – «меншовицтвуючого ідеалізму». 
Серед українських філософів виявилося багато «деборінців». 
Щоб розгромити ці «ухили», на першу філософську «дискусію» 
в січні 1931 року з Москви до Харкова – тодішньої столиці Ра-
дянської України – спеціально прибули тридцятирічний М. Мі-
тін і тридцятидворічний П. Юдін, які нещодавно закінчили Ін-
ститут червоної професури в Москві. 

Результати першої філософської дискусії, що відбулася в Хар-
кові 14–18 січня 1931 року, докладно були висвітлені в книзі «По-
ворот на філософському фронті», яка вийшла наступного року [2]. 
(Ця книжка стала доступною читачеві лише нещодавно). Профе-
сор М. Роженко опублікував монографію «Трагедія академіка Во-
лодимира Юринця» [3]. Окрім того, упродовж 1999–2005 років 
він видав серію творів із шести книг під загальною назвою «Со-
сни Биківні свідчать: злочин проти людства». У книгах – історія 
нищення української еліти, зокрема й філософської. 

В Україні цей «поворот» у cічні 1931 року тільки розпочав-
ся, а закінчився лише тоді, коли майже всі учасники дискусії 
були репресовані. Головними об’єктами критики були С. Сем-
ковський, М. Скрипник і В. Юринець, яких 1929 року обрали 
академіками ВУАН.

Головним доповідачем від України на першій філософській 
дискусії був керівник філософсько-соціологічного відділу УІМ-
Лу Рувім Левік, від Москви – М. Мітін. У своїй тривалій до-
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повіді Левік насамперед звернув увагу на загострення класової 
боротьби в країні, зокрема на ідеологічному фронті. Він наголо-
сив, що на філософському фронті необхідно вести «безпощадну 
боротьбу проти ревізії марксизму-ленінізму»: проти ідеалізму, 
деборінців, «механістичного» матеріалізму, троцькізму та мен-
шовизму. Доповідач звернув увагу на «неправильне» розуміння 
С. Семковським ленінської філософської спадщини, звинуватив 
його в «перекрученні» марксизму у виданій ним у Києві 1922 і 
перевиданій 1925 року праці «Що таке марксизм?». 

Після критики С. Семковського, позиція якого залишається 
«помилковою», Р. Левік охарактеризував академіка В. Юринця 
як «відвертого і чітко виявленого представника деборіанства в 
Україні», звинуватив його у «відриві теорії від практики, філо-
софії від політики», у «відсутності партійності у філософській 
роботі» та в «гегельянщині». 

Р. Левік заявив про необхідність «повороту на філософсько-
му фронті», бо серед українських філософів багато тих, хто до-
пустив «деборінські помилки», вони повинні самі виступити й 
розкритикувати власні помилкові позиції. Він закликав «вирва-
ти з корінням, викорчувати всі залишки, всі прояви меншовизму 
й ідеалізму» [2, с. 21]. У цій справі, на його переконання, важли-
ву роль має відігравати критика й самокритика.

З великою доповіддю виступив молодий московський посла-
нець Сталіна – М. Мітін, який повчав досвідчених харківських 
і київських професорів філософії та академіків. Він наголосив 
на необхідності глибокого вивчення ленінської, зокрема філо-
софської, спадщини, а також класового, партійного підходу до 
філософії. На думку М. Мітіна, суть і завдання повороту на фі-
лософському фронті, також і у філософських дискусіях, полягає 
в необхідності викриття меншовицького ідеалізму, контррево-
люційних ідей, у «викорчовуванні всіх залишків меншовизму». 
Цього вимагає загострення класової боротьби. У такій ситуації 
партія викриває все «гниле, антиленінське, антимарксистське». 
У цьому й полягає, на його думку, сенс і значення того, що від-
бувається на філософському фронті.

Доповідач піддав гострій критиці статтю С. Семковського 
«Що вніс Ленін у матеріалізм?» за 1927 рік, де автор не з діа-
лектичних, а з механістичних позицій оцінив ленінізм. Стаття 
С. Семковського «Філософія і політика», на думку М. Мітіна, є 
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не що інше, як «деборінщина». М. Мітін наполягав, щоб С. Сем-
ковський сам визнав свої «помилки» та «хибність» позицій. 
У доповіді М. Мітін наголошував на необхідності дотримувати-
ся класового, партійного підходу у філософії, як учив Ленін. 

Щодо боротьби на філософському фронті в Україні, то М. Мі-
тін із задоволенням зазначив, що «загальна лінія філософського 
колективу значною мірою пішла тим напрямом, що і в Моск ві», 
що «потрібно дати бій тим формалістичним помилкам, які зна-
чною мірою зачепили праці і Юринця, і Семковського, і Демчу-
ка та ін.» [2, с. 24, 41]. Отже, ідейна спрямованість доповіді Р. Ле-
віка з доповіддю московського «патрона» М. Мітіна заздалегідь 
були узгоджені й за змістом співпадали.

Першим під час обговорення доповіді Р. Левіка виступив го-
лова президії філософсько-соціологічного відділу, завідувач ка-
федри філософії УІМЛу С. Семковський. Знаючи про напрям 
«повороту на філософському фронті», визначений у Москві, зо-
рієнтувавшись в основних ідеях доповіді Р. Левіка, він наголо-
сив, що тепер поворот на філософському фронті в Україні має 
надто глибокий, історичний характер, зважаючи на те, що марк-
сизм уперше в історії свого розвитку перебуває при владі. В умо-
вах «розгорнутого наступу соціалізму на всіх фронтах» спостері-
гається загострення класової боротьби. С. Семковський уважав, 
що «головною небезпекою на сучасному етапі є механістична та 
ідеалістична ревізія марксизму», тому партії потрібно вести бо-
ротьбу на цих двох фронтах. Він наголосив на необхідності до 
цієї боротьби підходити з класових, партійних позицій, що цю 
роботу необхідно проводити колективно, широко використову-
ючи критику й самокритику [2, с. 43, 44]. 

В. Бон свій виступ спрямував проти С. Семковського і 
В. Юринця. Він звинуватив В. Юринця в «науковій безхарак-
терності», «естетизмі» – характерній рисі упадництва, що йде 
від буржуазного впливу. «Володіючи іноземними мовами, він 
не критикує, а нанизує імена, словесно тарабарствує…», а ци-
тування іноземних авторів розцінив як «звичайну пропаган-
ду ворожих нам ідей». Потім В. Бон звинуватив В. Юринця в 
«пропаганді фрейдизму» (замість того, щоб критикувати його), 
назвавши академіка представником «яскраво визначеного мен-
шовицтвуючого ідеалізму», наголосивши при цьому, що в нас 
«критика буржуазної, соціал-фашистської і фашистської філо-
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софії <…> проводиться переважно не з марксо-ленінських по-
зицій» [2, с. 83–85]. 

На другий день філософської дискусії виступив Львович, 
який заявив, що С. Семковський основної хиби деборінської 
школи не визнав, а в праці В. Юринця не простежується «біль-
шовицька партійність». Довільно препаруючи цитати з творів 
В. Юринця, назвав його «буржуазним академіком». 

Заступник голови президії філософсько-соціологічного відді-
лу, завідувач кафедри соціології УІМЛ В. Юринець, шокований 
наступальною критикою на його адресу, розпочав свій виступ з 
гімну марксизму-ленінізму й повного визнання своїх помилок. 
Він проголосив із трибуни: «Прекрасні взірці партійності фі-
лософії дали нам Ленін і найкращий його учень Сталін». І далі: 
«Сталін в своїй праці “Питання ленінізму”, в своїх політичних 
виступах дає взірці розробки матеріалістичної діалектики» [2, 
с. 119]. Виправдовуючись, В. Юринець визнав свої помилки і 
картав себе: «Я мушу сказати, що я формально не є деборінець, 
бо я ніколи не був учнем Деборіна, але я є деборінець по суті. Я – 
меншовицтвуючий ідеаліст <...> цей факт має глибоке соціальне 
коріння, у ньому визначається тиск буржуазної стихії на мене». 
І далі академік В. Юринець розкрив соціальне коріння своїх по-
милок: «Я пройшов школу буржуазного виховання, я закінчив 
буржуазний університет у Відні і, без сумніву, рештки традицій 
минулого залишились» [2, с. 118–121]. 

В. Юринець погоджувався з критикою на свою адресу, а та-
кож із критикою М. Скрипника за політику «українізації». 
Бумерангом на адресу В. Бона В. Юринець звинуватив його в 
«меншовицтвуючому ідеалізмі», «гегельянщині» та в нерозу-
мінні ленінської теорії з національного питання. 

На звинувачення із зали щодо необхідності критики фрейдиз-
му В. Юринець зауважив: «Фрайд [так у тексті. – І. Ш.] доводить, 
що марксизм-ленінізм це є прояв душевної хвороби, а ленінізм 
це – параноя, божевілля. Чи тут потрібна критика?» [2, с. 122].

Учень і соратник В. Юринця, професор кафедри соціології 
 ВУАМЛІНу П. Демчук погоджувався з критикою на свою адре-
су і каявся: «Так, я згадав, що я деборінець». Стосовно своєї по-
зиції на філософській дискусії в Москві висловився: «Я дуже 
каюсь, що я не був тоді антидеборінцем, і дуже каюсь, що не був 
тоді М. Мітіним» [2, с. 126]. П. Демчук розкритикував деборін-
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ську школу С. Семковського, свого вчителя В. Юринця та інших 
керівників «філософського фронту» в Україні. 

Ігнатюк критикував керівників філософського фронту Укра-
їни, які забули про партійність філософії, за «відірваність від ре-
волюційної дійсності», недооцінку антирелігійної пропаганди. 
Він піддав критиці Нирчука, який у Москві 1929 року на другій 
конференції марксистсько-ленінських установ захищав дебо-
рінське керівництво від критики Сараб’янова та інших «меха-
ністів» [2, с. 146–150].

Представник молодих філософів Милославін висловив сер-
йозні звинувачення на адресу С. Семковського: адже той колись 
мав «меншовицький хребет», а тепер хоче показати, що в нього 
«хребет ленінський». Однак це не так. Милославін розкритику-
вав книгу С. Семковського «Марксизм як предмет викладання», 
у якій нічого немає про класову боротьбу, революцію, диктатуру 
пролетаріату, необхідність зламу буржуазної державної маши-
ни. 

М. Скрипник у своєму виступі зазначив, що раніше Україн-
ський інститут марксизму-ленінінізму був «цитаделлю троць-
кізму» [2, с. 170], а тепер його керівниками є С. Семковський і 
В. Юринець, і вони мають не лише визнати свої помилки, але 
й виправити становище. М. Скрипник нагадав учасникам філо-
софської дискусії, що С. Семковський тривалий час був меншо-
виком, потім, під час війни, – меншовиком-інтернаціоналістом, 
однак, коли меншовики скотилися на шлях контрреволюції, він 
залишив їх і прийшов до визнання ленінської теорії й самого Ле-
ніна. Він багато знає, свої знання передав багатьом із присутніх 
тут, даючи їм перші знання з марксизму, соціології та філософії. 
Його філософська еволюція була такою: він спочатку був мен-
шовиком і «не взагалі меншовиком, а вів боротьбу з Леніним, 
з нами більшовиками, він був теоретиком меншовизму, і то по 
двох питаннях: по національному і філософському» [2, с. 172]. 
М. Скрипник послався на Леніна, який зазначив, що С. Семков-
ський «перекручував» Маркса і був одним з «ліквідаторів» марк-
сизму (Правда. – 1913. – 5 трав.) [2, с. 173]. М. Скрипник, циту-
ючи статті С. Семковського, простежив еволюцію його поглядів, 
зазначивши при цьому, що 1927 року С. Семковський іще не до-
тримувався діалектичного матеріалізму, що в нього на той час 
діалектика й матеріалізм поєднувалися механічно. Він стояв на 
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позиціях механістичного матеріалізму. Лише в Москві, під час 
гострої боротьби з «механістами», він визначив своє негативне 
ставлення до «механістів». У квітні 1929 року на ІІ Всесоюзній 
конференції марксистсько-ленінських науково-дослідних уста-
нов С. Семковський заявив, що є противником механіцизму. 
На завершення свого виступу М. Скрипник зазначив: «За Сем-
ковським борг – покаятись». І додав: «Ми, більшовики – народ 
злопам’ятний» (оплески залу) [2, с. 176]. 

Степовий (Тодось Діденко) звинуватив керівників С. Сем-
ковського і В. Юринця в тому, що вони не організували пово-
роту на філософському фронті. Він підтримав характеристику 
В. Юринця, дану Гірчаком, як «буржуазного ідеаліста». Заодно 
паплюжив Деборіна. Порівнюючи їх, Степовий заявив: «Коли 
С. Семковський гірший за Деборіна, то В. Юринець ще гірший 
за С. Семковського. Коли С. Семковський – наше нещастя, то 
В. Юринець – це наша ганьба» [2, с. 109].

Тридцятирічний старший науковий співробітник 
 ВУАМЛІНу Я. Кауфман (1901–1970) зауважив, що не достат-
ньо лише викрити соціально-класову природу деборінщини 
як філософії «меншовицтвуючого» ідеалізму, необхідно також 
з’ясувати методологію деборінщини. Я. Кауфман уважав, що 
корені деборінщини – в ідеалізмі Гегеля і в механістичному ма-
теріалізмі Фейєрбаха. На його переконання, діалектичний ма-
теріалізм для деборінців – це «механічний синтез ідеалістичної 
діалектики Гегеля і механістичного матеріалізму Фейєрбаха», 
а це антимарксистське перекручення історичної генези марк-
систсько-ленінської філософії [2, с. 203]. Я. Кауфман уважав, що 
деборінці вели боротьбу з механістами не з марксистсько-ленін-
ських позицій, а з позицій «меншовицтвуючого» ідеалізму. 

Член президії філософсько-соціологічного відділу 
 ВУАМЛІНу професор Я. Блудов зазначив, що «у добу роз-
горнутого соціалістичного наступу <…> в умовах загострення 
класової боротьби на всіх фронтах <…> під непохитним біль-
шовицьким керівництвом ЦК на чолі з т. Сталіним» відбува-
ється поворот по всьому фронту. Професор уважав, що суть 
повороту в тому, що вся теоретична робота загалом, а особли-
во філософська, мала бути від початку й до кінця проникну-
та «партійністю і більшовицькою непримиренністю». Партій-
ність у філософській роботі Я. Блудов розумів таким чином: 
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«вся філософська робота повинна включатись в загальну лінію 
партії <...>, повинна бути знаряддям в проведенні генеральної 
лінії нашої партії, знаряддям захисту генеральної лінії від будь-
яких спроб ревізії її. Вся філософська робота повинна служити 
інтересам соціалістичного будівництва» [2, с. 208]. Із цих пози-
цій Я. Блудов оцінив роботу деборінської групи як антимарк-
систську, антиленінську, антипартійну. На його думку, справа 
тут не в помилках, а в антиленінській лінії. Тому необхідно ви-
кривати цю антиленінську діяльність. Я. Блудов уважав, що 
деборінська група «ігнорує філософський заповіт Леніна щодо 
розробки теорії матеріалістичної діалектики. Деборінці цю ро-
боту провалили, провели її не на матеріалістичному, а на ідеа-
лістичному ґрунті. Вони також ігнорували заповіт Леніна про 
необхідність проведення антирелігійної боротьби». Я. Блудов 
звинуватив свого вчителя академіка С. Семковського в тому, 
що він «в своїх писаннях про Леніна» не визнав того, що Ле-
нін «підніс марксизм <...> на вищий щабель, в тому числі і фі-
лософію марксизму». Ленін не просто «збагатив» марксизм, 
як помилково вважає С. Семковський. Неправильно С. Сем-
ковський розуміє проблему «Ленін і Плеханов», не враховує 
критики Плеханова Леніним. С. Семковський не розуміє, що 
Ленін не лише практик, а й теоретик. Він розробив теорію ма-
теріалістичної діалектики, її основний закон єдності й бороть-
би протилежностей, розглянув проблему саморуху матерії, те-
орію імперіалізму, ідею про побудову соціалізму в одній країні, 
розвинув науку про державу й диктатуру пролетаріату, зба-
гатив марксистську теорію пролетарської революції думками 
про організацію партії, про стратегію і тактику пролетарської 
революції. Про це деборінська група, на думку Я. Блудова, за-
мовчує. Тому слід викривати ідеалістичну, меншовицьку лінію 
деборінської групи. 

Далі професор Я. Блудов зазначив, що не варто забувати 
власних помилок, заявивши при цьому: «В нашому філософ-
ському колективі всі були деборінцями, в тому числі і я. Ми 
повинні з себе деборінщину вижити». Доповідач закликав ре-
алізувати поворот на філософському фронті, боротися на два 
фронти, реалізуючи партійність у філософії так, як це роблять 
«московські товариші», які «по-більшовицькому зрозуміли 
промову товариша Сталіна» [2, с. 209].
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Виступаючи проти С. Семковського, Іваненко нагадав, що 
в минулому він був меншовиком і виступав проти більшови-
ків та проти самого Леніна. Ленін називав його «ліквідатором 
філософського матеріалізму». С. Семковський був «активним 
учасником різних блоків разом із Троцьким». Тому йому «конче 
необхідно дати теоретичну оцінку і піддати критиці усього того, 
що залишилося у нього від старого минулого» [2, с. 322].

Іваненко нагадав учасникам філософської дискусії, що 
В. Юринець на московській філософській конференції 1930 року 
назвав себе «вірним деборінцем», під час весняної дискусії в Ко-
муністичній академії був проти так званих «молодих» (мітін-
ців), а восени, під час дискусії в Інституті червоної професури, 
В. Юринець перейшов на протилежний бік. Доповідач дійшов 
висновку, що В. Юринець не здатний проводити марксистсько-
ленінську лінію у філософії, у критиці буржуазних ідеалістів, бо 
сам потрапив до них у полон. Академіку В. Юринцю Іваненко 
навіть поставив у провину те, що 1928 року він був «запрошений 
буржуазним професором співробітничати у виданні Гегеля». 
Доповідач згадав про «Нотатки мандрівника», де В. Юринець 
писав, що в Німеччині бачив «практичний розум і категоричний 
імператив Канта». У цьому Іваненко вбачав ідеа лізм В. Юрин-
ця й навіть «націоналістичні збочення». Покликаючись на 
М. Скрипника, який охарактеризував виступ В. Юринця як 
«кисло-солодке слюнтяйство», доповідач заявив, що такого фі-
лософа не можна терпіти в лавах партії. На завершенні свого ви-
ступу Іваненко каявся в тому, що сам «був одним із керівників 
меншовицької партії, поки на досвіді революції не визнав право-
ти більшовизму». Він вибачався за те, що виступав проти Лені-
на, який його гостро критикував [2, с. 323–327].

Другий московський посланець Сталіна – П. Юдін – розпо-
чав свій виступ із критики московського філософського керів-
ництва – Деборіна, Карева, Стена та інших, які «не розуміють 
суті матеріалістичної діалектики», необхідності подальшого її 
розвитку, класового, партійного підходу в цій справі. Він засу-
джував «механістів», які критикували діалектиків, звинувачую-
чи їх в ідеалізмі та опортунізмі. Однак і «механісти» не розуміли 
матеріалізму, революційної діалектики. 

В Україні, на думку П. Юдіна, як і в Москві, на філософ-
ському фронті спостерігається відрив теорії від практики. По-
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силаючись на оцінку Леніним С. Семковського, П. Юдін оха-
рактеризував його як «ліквідатора філософського матеріалізму 
Маркса». П. Юдін звинуватив С. Семковського в тому, що в пра-
ці «Що таке марксизм?» він абсолютно обійшов увагою питання 
діалектики, а Ленін підкреслював, що в марксизмі основне – діа-
лектичне вчення, революційна діалектика. С. Семковський – 
матеріаліст «механістичний». Він не розуміє ленінського діалек-
тичного вчення. Далі П. Юдін заявив, що В. Юринець пройшов 
усі школи, окрім основної, – він не пройшов школи Леніна. І не 
вірить П. Юдін у «визнання» В. Юринцем своїх помилок і обі-
цянкам ліквідувати їх [2, с. 240]. 

У заключному слові Р. Левік підкреслив, що п’ять днів філо-
софської дискусії в Харкові пройшли досить гостро – на осно-
ві «справжньої більшовицької самокритики». Послався він на 
М. Скрипника, який дав «вірну» характеристику С. Семков-
ському і В. Юринцеві, що В. Юринець – це «Деборін із своїми 
відмінностями», на якого тисне тягар буржуазної філософії. 
Р. Левік назвав В. Юринця «типовим представником меншови-
цтвуючого ідеалізму <...>, в якому яскраво виявлені прямі сліди 
ідеалістичної буржуазної філософії. У нього величезний різно-
манітний запас знань, але він не вміє діяти гостро заточеною 
зброєю діалектичного матеріалізму. Замість критики буржуаз-
ної філософії, у нього схиляння перед нею» [2, с. 249]. 

Під час першої філософської дискусії в Харкові виступили та-
кож Львович, Гірчак, Медзинський, О. Бервицький, Дувальчук, 
Воробйов, Тащилін, Уральцев, Новіков, Бєляєв та Гепнер – за-
галом 28 осіб. За даними професора М. Роженка, з усіх, хто брав 
участь у дискусії, живими залишилися троє: М. Мітін, П. Юдін і 
Шліхтер. Інші були заарештовані й знищені репресивною біль-
шовицькою машиною [3, с. 23]. Нам відомо, що після відбуття 
покарання вижили лише професори Я. Блудов і Логвин. Після 
реабілітації Я. Блудов працював на посаді професора кафедри 
філософії Харківського університету, Логвин – професором, 
завідувачем кафедри філософії та наукового комунізму Укра-
їнської сільськогосподарської академії. Залишилися живими 
також активні учасники філософських дискусій Я. Кауфман й 
Ігнатюк. Я. Кауфман очолював кафедру філософії Харківського 
інституту залізничного транспорту. Ігнатюк, після війни, пра-
цював у Краснодарі. 
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Через два з лишком місяці після першої філософської диску-
сії її підсумки про поворот на філософському фронті України в 
1931 році було підсумовано з урахуванням оприлюдненої після 
закінчення дискусії постанови ЦК ВКП(б) про часопис «Под 
знаменем марксизма» та резолюції бюро партосередку філософ-
сько-соціологічного відділу Українського інституту марксизму-
ленінізму від 20 березня 1931 року. У резолюції було наголо-
шено на принципі «партійності філософії та природознавства». 
Зазначалося, що дискусія «розбила легенду про виключність 
шляху філософської роботи на Україні». Резолюція закликала 
українську філософію іти магістральним шляхом Москви, поси-
люючи боротьбу з урахуванням місцевих умов, борючись проти 
соціології Грушевського, Єфремова, схеми Яворського, проти 
філософського керівництва «механіста» й меншовика С. Сем-
ковського та ідеаліста В. Юринця, критикуючи їх, зокрема бур-
жуазний естетизм В. Юринця [3, с. 37].

Отже, розроблений у Москві план боротьби філософів на два 
фронти (проти «механіцизму» й «меншовицтвуючого ідеаліз-
му») було реалізовано в тодішній столиці України – Харкові. 
Тут передусім теоретично «розгромили» «меншовицтвуючий 
механіцизм» С. Семковського й «націоналізм» В. Юринця та їх-
ніх послідовників. Попереду мав бути наступний, практичний, 
етап – підготовка громадської думки, збирання «компроматів» 
та знищення українських філософів і української філософії. 

Для «зміцнення» керівництва української парторганізації 
в січні 1933 року з Москви до Харкова направили секретаря 
ЦК ВКП(б) П. Постишева. Він одразу став членом Політбюро 
ЦК КП(б)У, а також першим секретарем Харківського обкому й 
міськкому партії. З прибуттям П. Постишева до Харкова розпо-
чалися арешти у справі «УВО». 

У липні 1933 року було видано Постанову ЦК КП(б)У «Про 
націоналіста та плагіатора В. Юринця», у якій його було про-
голошено буржуазним націоналістом, прихильником буржуаз-
но-націоналістичної філософії, а його учня П. Демчука – «пред-
ставником войовничого західноєвропейського фашизму».

На зборах харківського партактиву 9 липня 1933 року, де роз-
глядали «боротьбу на філософському фронті», В. Юринця зви-
нуватили у «фашистській націоналістичній контрабанді». Після 
цього на зборах партійного осередку Інституту філософії кожен, 
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підстраховуючи себе, голосував за виключення В. Юринця з 
партії через те, що він «систематично виявляв буржуазну й на-
ціоналістичну ідеологію» [3, с. 53].

17 липня 1933 року на секретаріаті ЦК КП(б)У під керівни-
цтвом П. Постишева було прийнято постанову, у якій В. Юрин-
ця звинуватили в тому, що він є прихильником буржуазно-ідеа-
лістичної філософії, заявляє про «безбуржуазність» української 
нації та орієнтує її на західну культуру. На секретаріаті затвер-
дили виключення з партійних лав В. Юринця і поставили пи-
тання про виключення його зі складу академіків ВУАН. Окрім 
того, секретаріат ще звернув увагу філософського керівництва 
ВУАМЛІНу на притуплення більшовицької пильності в став-
ленні до В. Юринця. Цю постанову ЦК КП(б)У прийняли через 
десять днів після повідомлення про самогубство М. Скрипника. 

На початку липня 1933 року відбулися партійні збори 
 ВУАМЛІНу. У президії сиділи Косіор, П. Постишев, Любчен-
ко, Шліхтер, Затонський, Генкін, Р. Левік, Попов та інші члени 
Політ бюро. Проте серед них уже не було трьох членів Політбю-
ро ЦК КП(б)У – академіків-філософів М. Скрипника, С. Сем-
ковського та В. Юринця. На зборах виступив Шліхтер із триго-
динною доповіддю «Про чергові завдання культурного фронту 
у зв’язку з постановою червневого пленуму ЦК КП(б)У і про-
мовою товариша Постишева». 

Доповідач критикував М. Скрипника, Шумського, Явор-
ського, «апологета буржуазної ідеології» В. Юринця, який у 
своїх філософських виступах «обґрунтовує» контрреволюційну 
яворщину, видаючи її за «марксистську». П. Демчука охаракте-
ризував як «представника войовничого західно-європейського 
фашизму в замаскованих формах, який за ідеологічної підтрим-
ки В. Юринця проповідує філософію фашистської буржуазії, 
вихваляючи петлюрівського емігранта, запеклого фашиста Чи-
жевського» [3, с. 55–56].

Наступного дня, 4 липня 1933 року, у передовій «Комуніста» 
В. Юринця та інших об’єктів критики на партійних зборах ВУ-
АМЛІНу назвали «контрреволюціонерами», «шпигунами», «на-
ціоналістами». У тому ж номері видання опублікували промову 
Попова півмісячної давності на об’єднаному пленумі Харків-
ського обкому партії та облвиконкому 14 червня 1933 року щодо 
підсумків червневого пленуму ЦК КП(б)У, на якому Постишев 
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різко розкритикував М. Скрипника. Попов, на догоду Постише-
ву, також різко виступив проти М. Скрипника.

Через три дні М. Скрипника вивели зі складу Політбюро. 
На найближчому пленумі збиралися виключити і з партії ста-
рого більшовика, «архітектора українізації» на фоні «Спра-
ви УВО» – «походу на галичан». М. Скрипник чудово розу-
мів, яку жорстоку акцію готують проти нього. Однак планам  
ЦК КП(б) У завадило його самогубство. 

У 1933 році до Харкова, для «роз’яснення» офіційного по-
гляду на другу філософську «дискусію», знову прибув М. Мітін. 
Він заявив, що в центрі уваги на філософському фронті мусить 
тривати боротьба проти «механістів» і «деборінців», а секретар 
ЦК КП(б)У Постишев перед українськими філософами поста-
вив завдання однозначно: «показати роль товариша Сталіна в 
подальшому розвитку і розробленні філософської спадщини 
Маркса, Леніна». 

Доповідь М. Мітіна на філософській «дискусії» 1933 року в 
Харкові стала поштовхом для розгрому філософських кадрів в 
Україні. У пресі розпочалося безпрецедентне за своїми масш-
табами цькування спочатку найбільш відомих, а потім молодих 
філософів республіки. Їх звинувачували у відході від марксист-
ської теорії і в контрреволюції. Навішування політичних ярли-
ків супроводжувалося звинуваченнями в націоналізмі й нерідко 
навіть у фашизмі. Особливо в цьому плані вправлявся М. Мітін. 
Керівництво Українського інституту марксизму-ленінізму було 
звільнене зі своїх посад. 

Після цього в журналі «Прапор марксизму-ленінізму» над-
рукували програмну статтю нового керівництва інституту, спо-
внену самокатування і каяття у всіх дійсних і недійсних «гріхах», 
обіцянок суворо дотримуватися сталінських вимог у галузі сус-
пільних наук. Було наголошено, що в Україні не вчасно викрива-
ли «замасковані, відверто-націоналістичні, фашистські виступи» 
на філософському фронті П. Демчука – «активного співучасни-
ка націоналістичної контрреволюції», «буржуазно- ідеалістичні 
та націоналістичні погляди В. Юринця», «механістичну ревізію 
філософії марксизму-ленінізму» з боку С. Семковського й «ан-
тиленінські» виступи його з «національного питання». 

Проте й нове керівництво Інституту філософії в особі Р. Ле-
віка і Степового звинуватили в «гнилому лібералізмі та прими-
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ренстві». Визнавали, що із завершеної дискусії були зроблені 
неправильні висновки, оскільки після її закінчення почалося 
згортання «боротьби за чистоту марксистсько-ленінської тео-
рії». Після цієї публікації в пресі з’явилася низка статей, з яких 
випливало, нібито в Україні «буйно розквітають буржуазно-на-
ціоналістичні та фашистські теорії».

Після оприлюднення постанови ЦК КП(б)У про «націоналіс-
та» В. Юринця, у пресі відбувся сплеск «всенародної» підтрим-
ки постанови та обурення щодо дій «націоналіста». 26 липня 
1933 року в «Комуністі» О. Бервицький (заарештований через 
рік, розстріляний 1937 року) опублікував статтю «Філософське 
“кредо” українського фашизму», де розкритикував В. Юринця з 
П. Демчуком, які мріяли про «ренесанс націоналізму» під гас-
лом «Великої Соборної України». 

У вересні 1933 року П. Демчука та інших філософів засуди-
ли на багаторічний термін ув’язнення. В. Юринець ходив міс-
том пригнічений. На початку 1934 року вийшов збірник статей  
ВУАМЛІНу «Знищити український націоналізм на теоретич-
ному фронті». О. Васильєва в статті «Проти націоналістичної 
фальсифікації матеріалістичної діалектики» «громила» багатьох 
українських філософів. П. Демчука вона назвала «фашистом», 
«одним з керівників контрреволюційної організації в Україні», 
В. Бона – «гітлерівським шпигуном», Білика – «контрреволю-
ціонером», В. Юринця – «націоналістом». І все це відбувалося, 
незважаючи на те, що після виходу в 1926 році книги Д. Донцова 
«Націоналізм» (у часопису «Більшовик України») В. Юринець 
опублікував рецензію «Новий ідеологічний маніфест україн-
ського фашизму». 

Недавня москвичка О. Васильєва пояснювала читачам, що 
всі названі українські філософи під виглядом абстрактних ка-
тегорій захищали провідні ідеї української націоналістичної 
контрреволюції, виступаючи проти марксизму й комунізму, за 
відрив України від Радянського Союзу. О. Васильєва вважа-
ла, що необхідно також узятися за тих, «які вчилися в юрин-
цевих семінарах і за юринцевими книгами» [3, с. 68]. В. Юрин-
ця заарештували в липні 1937 року і розстріляли 4 жовтня  
того ж року.

На початку липня 1934 року заарештували професора О. Бер-
вицького, який разом з Р. Левіком, Степовим і В. Юринцем був 
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редактором підручника з діалектичного матеріалізму. Його за-
судили на п’ять років таборів і відправили на Соловки. З пар-
тії виключили і професора Степового. На посаді директора Ін-
ституту філософії О. Васильєва була менше року. Її наприкінці 
1934 року замінив А. Сараджев, професор з Москви.

Розправившись із «націоналістами» (за «Списком 17-ти» 
та ін.), ЦК КП(б)У і ДПУ УРСР взялися за троцькістів.  
ЦК КП(б)У наказав парткому ВУАМЛІНу (А. Сенченку, Т. По-
столовській) і Культпропу ЦК (Кіллерогу, Орлову) для секре-
таріату ЦК підготувати проект відповідної постанови ЦК. Нато-
мість у ДПУ на виконання цієї постанови готували нові арешти. 
Постанову готували таємно. Спочатку її проект було ухвалено 
на парткомі ВУАМЛІНу 6 жовтня 1934 року. Згодом проект по-
станови «Про контрреволюційну роботу рештки націоналістів і 
троцькістів…» під грифом «цілком таємно» затвердили на секре-
таріаті ЦК КП(б)У.

28 жовтня 1934 року, після доповіді Постишева, Політбю-
ро ЦК в основному прийняло цей проект і доручило Косіору, 
Постишеву, Попову і Любченку доопрацювати його. Третього 
листопада 1934 року Політбюро вирішило розіслати постанову 
обкомам, міськкомам і райкомам, щоб потім ознайомити з нею 
низові парторганізації. М. Мітін у своїй статті, надрукованій 
у першому номері журналу «Под знаменем марксизма-лени-
низма» за 1936 рік, продовжував «громити» «ворогів народу»: 
«українських буржуазних націоналістів» і «фашистів». 

Так в Україні формували партійно-громадську думку для но-
вого витка репресій. Незважаючи на те що постанова мала бути 
таємною, у святковому номері газети «Комуніст» від 7 листопа-
да 1934 року її надрукували під тією ж назвою за підписом пар-
тійних керівників ВУАМЛІНу А. Сенченка і Т. Постоловської. 
Таким чином, партійне керівництво України санкціонувало но-
вий виток репресій, який потім знищив усіх тих, які були при-
четні до підготовки й виконання цієї постанови. 

ДПУ УРСР негайно розпочало виконання постанови ЦК 
КП(б)У щодо боротьби з «рештками націоналізму і троцькіз-
му». У жовтні 1934 року заарештували велику групу професорів 
суспільних наук, зокрема й філософії: Костецького і недавньо-
го секретаря партосередку Інституту філософії Штейнберга [3, 
с. 121]. Останній дав «викривальні» свідчення проти «націона-
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лістів» В. Юринця, Степового і Логвина, після чого був відпуще-
ний і зник з міста. Інакше повів себе на слідстві, на суді й на Со-
ловках професор філософії Костецький. Нікого він не виказував 
і своєї провини не визнав. Його розстріляли 9 жовтня 1937 року 
в Соловецькій в’язниці за списком 182 політв’язнів. Того ж дня, 
за рішенням тієї ж «трійки», розстріляли й інших політв’язнів 
ще за трьома списками. 

9 березня 1937 року в Москві судили «членів» «Троцькіст-
ської терористичної організації», що прибула з Києва спецпотя-
гом. До розстрілу з негайним приведенням до виконання виро-
ку засудили академіків УАН УРСР І. Агола і С. Семковського. 
Після арешту, на слідстві і на суді в Москві С. Семковський 
рішуче відкинув усі безглузді звинувачення слідчих і недавніх 
колег, зокрема Штрума. Більшовицький режим не міг вибачити 
С. Семковському його меншовицького минулого. Після повер-
нення з еміграції він увійшов до складу меншовицького ЦК, де 
критикував теорію і практику більшовизму. У січневому номері 
меншовицької газети «Вперед» за 1918 рік С. Семковський опу-
блікував статтю «Распад России», у якій прихід до влади біль-
шовиків назвав «більшовицьким переворотом» і зазначив, що на 
місцях більша частина країни не визнає «народних комісарів». 
На його думку, «більшовицька диктатура» довела до кінця роз-
початий процес розриву господарських і політичних зв’язків 
між окраїнами і центром. «Диктатуру пролетаріату» Леніна-
Троцького С. Семковський назвав «нахрапистою авантюрою». 
До речі, він очолив комісію від партії меншовиків при підготовці 
Установчих зборів і виступив за «федеративне облаштування 
Росії». Переїхавши 1918 року в Україну, С. Семковський пра-
цював викладачем Київського університету. Після переїзду в 
Харків 1920 року, відійшов від меншовизму, намагаючись у своїй 
науковій і педагогічній праці підтримувати більшовицький ре-
жим, але меншовицьке минуле висіло над ним, як дамоклів меч. 
18 березня 1937 року С. Семковського розстріляли. Після смерті 
Сталіна реабілітований посмертно. 

З 27 жовтня по 4 листопада 1937 року «В честь 20-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революции» в урочищі 
Сандормох за вироком «трійки» розстріляно 1109 представників 
української літературної, філософської та церковної еліти. Це 
була найбільша трагедія в історії української національної еліти.
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У постанові ЦК КП(б)У про боротьбу з націоналістами й 
троцькістами другим після Р. Левіка був професор філософії, 
ректор Харківського держуніверситету Я. Блудов, учень ака-
деміка С. Семковського. Його звинуватили в тому, що взяв на 
роботу «вигнаних» з ВУАМЛІНу націоналістів і троцькістів. За 
це ректора звільнили з посади й виключили з лав партії, а пра-
ці конфіскували. У новорічну ніч 1935 року Я. Блудова зааре-
штували. Реабілітували після смерті Сталіна і згодом відновили 
на посаді професора кафедри філософії Харківського держуні-
верситету. 

У шостій книзі «Сосни Биківні свідчать» і в «Трагедії акаде-
міка Юринця» М. Роженко навів свідчення про знищення «воро-
гів народу» в перший день «Биківнянської трагедії»: 22 жовтня 
1936 року розстріляли 36 осіб, більшість яких були професора-
ми філософії київських і харківських вишів, котрі брали участь 
у філософських дискусіях у Харкові: Н. В. Білярчик (45 років), 
В. В. Глухенко (49 років), Д. Л. Ігнатюк (39 років, насправді, за-
лишився живим), П. М. Кауфман (41 рік), Р. Я. Люмкіс (41 рік), 
Н. А. Нирчук (36 років), А. А. Розанов (29 років) і Я. С. Розанов 
(49 років), Л. Я. Штрум (46 років) та інші. 

В УАМЛІНі процвітала система доносів та підозр. Новий 
президент УАМЛІНу, латиш Дзеніс до Управління держбез-
пеки написав донос на свого земляка Юлія Ольмана, після 
чого останнього негайно, 14 квітня 1936 року, заарештували. 
На слідстві Ю. Ольман терористом себе не визнав. Однак на 
Колимі Ю. Ольмана звинуватили як учасника антирадянської 
організації, очолюваної Берзіним (також латишем) – колишнім 
керівником Головного розвідувального управління Робітничо- 
селянської Червоної Армії. 8 травня 1938 року Ю. Ольмана роз-
стріляли. 

Через півроку, 10 листопада 1936 року, заарештували й Дзені-
са. У грудні заарештували останнього директора передвоєнного 
Інституту філософії А. Сараджева. Заступник директора Інсти-
туту філософії, послідовник М. Мітіна М. Шовкопляс, не чека-
ючи арешту, перед Новим – 1937 – роком повісився. Ученого се-
кретаря Інституту філософії Юшманова заарештували 1 квітня 
1937 року – через кілька днів після розстрілу А. Сараджева, який 
перед розстрілом назвав Юшманова спільником по «контррево-
люційній» організації. Юшманов рішуче відкидав такі звинува-
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чення, направляючи з табору впродовж двох десятиліть скарги в 
різні інстанції. Таким чином, усе керівництво ВУАМЛІНу було 
заарештоване і знищене органами НКВС. Українська філософія 
сплановано була розгромлена. Майже всіх філософів репресува-
ли. Згодом репресували всіх тих, хто чинив ці репресії.

Інститут філософії, як і журнал «Прапор марксизму-ленініз-
му», 1936 року припинив своє існування. На кінець 30-х років 
ХХ ст. в Україні майже не залишилося вчених, які б могли твор-
чо підходити до розробки філософських проблем. Українське 
національне відродження 20-х років ХХ ст. в Україні не дарма 
ввійшло в історію як «розстріляне Відродження».

Це був терор проти української (і не лише української) інте-
лігенції, яка в 30-х роках ХХ ст. зазнала великих утрат. Упро-
довж цього періоду в УРСР ліквідували 80 % творчої інтеліген-
ції. Усі акції більшовицький режим планував у Москві. Місцеві 
«бдительные» чиновники, вислужуючись, виконували й переви-
конували норму. Потім їх «підправляли», навіть розстрілювали, 
щоб на них списати ці репресії. 

Навесні 1937 року, за розпорядженням Сталіна, Балицького 
перевели на Далекий Схід. Через півроку він був заарештований 
і розстріляний. Були заарештовані та розстріляні й інші партійні 
керівники і працівники органів НКВС, які фабрикували справи 
проти українських філософів і не лише проти них. Таким чином, 
більшовицька система приховувала свої сплановані злочини.

Відомий український письменник Іван Багряний, який пере-
жив жорстокі допити в харківських катівнях НКВС та концта-
бори Сибіру, у романі «Сад Гетсиманський» згадував, що з ним 
у камері в’язниці на Холодній горі в 1939 році перебували два 
професори Харківського «марксо-ленінського інституту». Один 
з них був з білою буйною шевелюрою і бородою, його в’язні на-
зивали Карлом Марксом. Його на першому допиті так побили, 
що в усьому він «зізнався» і «розколовся». Другий – соратник 
самого Леніна, приятель Сталіна та друг Л. Троцького – профе-
сор Юлій Романович Гепнер. У день відчаю і безвиході він збо-
жеволів [1, с. 405, 406, 474].

Після приходу до влади більшовики почали працювати над 
створенням однопартійної системи. Вони всіляко намагалися 
знищити своїх політичних конкурентів, використовуючи різні 
методи, зокрема, навішуючи різноманітні ярлики, звинувачу-
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ючи в націоналізмі, фашизмі, контрреволюції, нерозумінні со-
ціалістичного вчення. Більшовицький режим нищив творчу 
інтелігенцію України: письменників, поетів, філософів, учите-
лів, учених в ім’я реалізації примарної ідеї – «світлого комуніс-
тичного майбутнього». Переслідування і нищення інтелігенції 
реалізовував каральний орган більшовицької партії – НКВС. 
Масові політичні репресії творчої інтелігенції 30-х років ХХ ст., 
зокрема й філософської, значною мірою загальмували розвиток 
духовного життя, філософської думки в Україні.

Таким чином, майже всі активні учасники філософських 
дискусій у Харкові 1931 і 1933 років і навіть ті, хто критикував 
своїх колег, звинувачуючи їх у «механіцизмі», «деборінщині», 
«меншовизмі», «троцькізмі», «націоналізмі» й навіть у «фашиз-
мі», відхиленнях від партійної лінії, які клялися у своїй вірнос-
ті партії та її ідеалам, визнавали свої «помилки», засуджували 
свою «націоналістичну» діяльність, були знищені. Знищили й 
націонал-комуністів, на чолі зі М. Скрипником. Революція по-
їдала своїх дітей. Більшовицька система нищила національну 
еліту, яка так наївно вірила в комуністичні ідеали. Тоталітарна 
система знищувала не лише еліту української інтелігенції, але й 
український дух. 

1. Багряний І. Сад Гетсиманський / І. Багряний. – Київ : Наукова думка, 
2001. – 546 с.

2. Поворот на філософському фронті. (Матеріали філософської дискусії 
14–18 січня 1931 р.). Укр. інст. марксизму-ленінізму. Філософсько-соціоло-
гічний відділ. Партвидав. «Пролетар» / за ред. О. Бервицького, Ф. Бєляєва, 
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Оксана Яковина 
(Київ)

МЕТАКОНЦЕПТУАЛЬНІСТЬ ПАРАДИГМИ СЕРЦЯ  
ТА НАЦІОНАЛЬНА ТРАНСЦЕНДЕНЦІЯ  

В ПОЕЗІЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Філософи ХХ ст. (К. Ясперс, М. Гайдеґґер та ін.) визнача-
ють раціональність людини не стільки як рефлексію, скільки 
як процес, що врівноважує етапи інтенціонального пізнання. 
У цьому аспекті концепт серця у Шевченка постає єдністю ра-
ціонального, естетичного, етичного та інтуїтивного.

Європейська інтелектуальна традиція, яка в ХІХ ст. на-
була опозиційних векторів розвитку (християнство та се-
куляризація), позначилася на лектурі Тараса Шевченка: 
Біблія, «Наслідування Христа» Томи Кемпійського, Данте 
Аліґ’єрі, В. Шекспір, Р. Бернс, естетика польського філософа 
К. Лібельта, А. Міцкевич та ін., з одного боку, та Ж.-Б. Мольєр, 
Вольтер, Дж.-Н.-Г. Байрон, Й.-В. Ґете, Й.-Ф. Шиллер та ін., з 
другого. Проте обидва напрями інтелектуальної традиції свід-
чать про загальнохристиянський та загальноєвропейський ха-
рактер формування концепту серця у свідомості поета.

У межах концепту образ серця інтегрується в певний, за-
даний автором, контекст. Так зароджується емпірично-транс-
цендентний характер концепту, тобто його сутнісний зміст, 
підтексти, що виникають у динаміці синтезу свідомості поета 
й читача. Ю. Степанов помічає, що «поняття “визначається”, 
натомість концепт “переживається”. Він уміщує в себе не лише 
лоґічні ознаки, але й компоненти наукових, психологічних, 
авангардно-художніх, емоційних та побутових явищ і ситуа-
цій» [5, с. 20]. Відповідно, твориться парадигма сприйняття 
поетич ного слова через синтез образів та синтез підтекстів, що 
є формою внутрішнього перманентного діалогу автора й чита-
ча, межею їхнього взаєморозуміння. 

Концептуалізація образів у Шевченка пов’язана з тематикою 
творів. У синтезі етичного й естетичного досвіду митця емо-
ція набуває трансцендентного характеру, що допомагає автору 
«дослухатися» до своїх персонажів, визначає межу сприйняття 
й розуміння. Так створюється індивідуальний обсяг концепту, 
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що переживається як спосіб розуміння «іншого» (П. Рікер). 
Концепт у Шевченка, за Ю. Барабашем (у цьому випадку в до-
слідника йдеться про концепт України), «належить площині 
конкретно-історичної модальності і водночас сфері метафізич-
ній, трансцендентній; це явище, закорінене в реальному часі й 
просторі, й разом категорія онтологічна, буттєва» [1, с. 12]. Таке 
розуміння Ю. Барабашем концепту в Шевченка може бути уза-
гальненням. М. Коцюбинська, аналізуючи творчість Шевченка, 
вказує на «кругообіг образів», «виникнення гнізд споріднених 
образних понять», «статичне повторення Шевченком одні-
єї формули <…> і її динамічного розвитку», «розвиток цілого 
гнізда образних аналогій», «постійну присутність наскрізного 
образу», пошук поетом «відповідностей, перегуків з настроєм, 
ситуацією, характером цілого», «виникнення неусвідомлених, 
але безпосередніх асоціацій з іншим образним застосуванням» 
тієї чи тієї ознаки, «багатозначність», «другий план», «подвійне 
дно», «проростання образу щоразу по-новому в контексті» [2; 
3, с. 80–94]. Отже, дослідниця, не вживаючи безпосередньо 
термінів «концепт» чи «парадигма», узагальнює образний світ 
Шевченка, власне, до концептуального рівня. Аналізу образу 
серця присвячено розділ «Чого серце плаче, ридає, кричить…» 
у праці С. Смаль-Стоцького «Т. Шевченко. Інтерпретації» [4]. 
Проте дослідник не мав на меті системно розглянути парадиг-
му серця в контексті всієї творчості Шевченка, він зосереджує 
увагу виключно на стражданнях і пригніченості серця само-
го поета, «ставить діяґнозу цього болю серця в Шевченка», не 
враховуючи різноманітності контекстів і характерів персона-
жів, що не дозволяє простежити повноту функціонування об-
разу серця в Шевченкових творах. 

Завдяки концептам авторський стиль Шевченка має вплив 
на читача: концепти виявляють динаміку семантичних полів 
твору, багатство асоціацій автора, емоційні та оціночні забарв-
лення. Зокрема, Шевченків концепт серця через систему об-
разів набуває символічних узагальнень відповідно до досвіду 
поета, створює нову мотивацію.

Саме концепт серця у Шевченка є підставовим для націо-
логічного, націософського, антропо- й історіософського кон-
текстів творів. Соціокультурні, національні та інші структурні 
складові творчої думки поета виявляються через трансцен-
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дентно-метафізичний синтез емоцій та оцінок, сучасного й 
історичного, синтагми і парадигми образів. Так відбувається 
узагальнення до рівня символу і збереження відповідного ін-
формативного коду в ментальності читача. У цьому, власне, й 
полягає основна дія концепту  – у межі сприйняття й розумін-
ня, у моменті контакту між автором і читачем. 

Динаміка концепту серця у Шевченка вимагає враховувати 
герменевтичний підхід: бінарність образів породжує стильові 
форми, впливає на світобачення. Творчий акт починається зі 
зміни системи внутрішніх форм, естетичного сприйняття сут-
нісного змісту поняття (з підтекстів, що викликають транс-
цендентне відчуття зв’язку між думками) в опозиціях тексту і 
відповідної зміни емоцій та значень. Відбувається переосмис-
лення впливу минулого на сучасність, що вимагає нового при-
судкового синтезу, нової предикативної інформації. Це по-
глиблює традиційний зміст підмета-предмета, що впливає на 
пафос відчування життя.

Так розкривається евристичність стилю, або його метафізич-
ність. Отже, герменевтичний метод у поетичному аналізі вра-
ховує трансцендентність думки. Авторський символізм як роз-
ширення змісту, «розкриття міту» (Г. Грабович) відбувається на 
етапі пафосу, захоплення, зародження нового відчуття, нового 
розуміння, який можна назвати ідіоматично-символічним. Це 
результат дії змістових опозицій тексту, момент зустрічі синтаг-
ми й парадигми. Розширення змісту понять вимагає трансфор-
мації подій і предикації в емоційних і смислових аспектах стилю.

Розрив герметичності кола «подія – текст – патос» утворює, 
за Ґадамером, відчуття незавершеності інтерпретації. Іншими 
словами, геніальність автора залишає місце для співтворчос-
ті з ним читача: чим глибший текст, тим більше він відкритий 
для різних інтерпретацій. Розуміння тексту невіддільне від 
саморозуміння інтерпретатора. Це шлях до актуалізації буття 
(сприйняття читачем творчого акту автора), шлях до онтологі-
зації діалогу між автором і читачем. Відтак, герметичність текс-
ту є підставою для поліконцептуальності розуміння, шляхом 
до необмеженого поглиблення інтерпретації.

Концепт серця у творах Шевченка виявляє динаміку функ-
ціонального і смислового навантаження тексту. На відміну 
від конкретних образів, парадигмальні характеристики серця 
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вияв ляють себе насамперед інтенціонально, як напрям пое-
тичної думки, який набуває метафізичної мети: самопізнання 
людини в історичному контексті. Концепт серця у Шевченка 
містить у собі прагнення розуміння «іншого» (П. Рікер), розу-
міння людини взагалі, яку поет у різних іпостасях описує через 
своїх персонажів. Так через національні характеристики життя 
латентно, у підтекстах, актуалізується буттєвість історії. Історії 
не лише як пам’яті, але як сталої реальності, яка фокусує мину-
ле, теперішнє й майбутнє. Історія як те, що було, зумовлює те, 
що є, і впливає на те, що буде. Смисловий код Шевченкового 
поетичного слова твориться на ґрунті авторського переосмис-
лення й переживання душі народу, вираженої через фольклор 
і народну релігійність, та авторської рецепції української мен-
тальності, актуалізованої в історичній парадигмі. 

Вплив на читача здійснюється за допомогою авторсько-
го стилю. Важливе навантаження мають у Шевченка мотиви, 
що передають світовідчуття поета. Через той чи той мотив 
виражається імпліцитне бажання автора або його персонажа. 
Мотиви перетинаються з образами серця, пов’язують і утриму-
ють функціональні рівні концепту в системі. Наприклад, мотив 
простору (степи, лани широкополі, Дніпро, гаї тощо), мотив 
сирітства (дитина під тином, покритка, байстрюк тощо), моти-
ви часу, шляху, свободи, самотності, кохання, спільної справи 
тощо утворюють смислові ціннісні ракурси, з позицій яких чи-
тач сприймає конкретні образи серця. Залежно від власної сис-
теми цінностей, читач сприймає або не сприймає авторський 
дискурс, а отже, співтворить чи не співтворить запропонова-
ний автором концепт, тобто вживається чи не вживається в за-
пропоновану тему. Так у співтворчості автора з читачем ство-
рюються концепти і зокрема концепт серця. Це відбувається 
саме на межі сприйняття та розуміння тексту.

Функціональні складові концепту серця (мотив, образ, 
тема) по-різному виявляють його парадигму. Латентна функ-
ція мотиву виявляється у пробудженні прихованих у пам’яті 
цінностей. Шевченків мотив могили викликає асоціації з 
руїною України, мотив шляху відсилає до переживання ре-
альності долі, мети життя, мандрівки, повернення додому 
тощо. Прихована мотивація супроводжує всі поетичні твори 
Шевченка. Завдяки їй стає зрозумілою смиренність поета в ні-
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бито революційному вір ші «Як умру, то поховайте…». Цінності 
свободи висловлюються через топоси простору («степ широ-
кий», «Вкраїна мила», «лани широкополі», «Дніпро», «кручі», 
«синєє море», «гори»). Мотив могили – 

Як умру, то поховайте 
Мене на могилі…
(рядки 1–2), – 

уособлює майбутнє, пов’язане з тілесною смертю поета, його 
молитвою «до самого Бога» і відродженням України. Підтексти 
сакральності місії автора й водночас його покори виявляють 
концептуальність майбутнього, яке станеться як благо після 
страждань і боротьби: 

І мене в сем’ї великій, 
В сем’ї вольній, новій, 
Не забудьте пом’янути 
Незлим тихим словом
(рядки 21–24).

Словосполучення «незлим тихим» наголошує на тому, що 
боротьба матиме Божі плоди за умови внутрішнього смирення, 
що якимось чином вказує на необхідний стан серця. Саме тому 
серце, за Сковородою і Юркевичем, є «набагато вище людської 
душі та духа» [6, с. 27–28]. Зазначений стан серця – це духовне 
переживання, яке переносить читача на буттєвий рівень і кон-
цептуалізує «переживання серця» автора: 

…отойді я 
І лани і гори – 
Все покину, і полину 
До самого Бога 
Молитися… 
(рядки 11–15).

Основною передумовою такого стану серця у Шевченка по-
стає мотив свободи чи то, радше, її відсутності. Телеологія вір-
ша завдяки імпліцитному концепту серця створює розуміння 
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того, що рабство є формою руйнації людської гідності. І цей 
стан агонії в метафізичному прагненні свободи провокує бого-
борчий мотив: 

...а до того 
Я не знаю Бога... 

Богоборче почуття, згідно з біблійними текстами, є етапом, 
який людина проходить на шляху до примирення з Богом і 
отримання відповіді на свої головні питання. У Старому Завіті 
Яків бореться з Богом 1. Залишившись травмованим, Яків пе-
реміг – отримав благословення, нове буття, новий життєвий 
смисл. Травма, яку Яків дістав, є постійним нагадуванням про 
необхідність смирення в боротьбі. І тільки за умови такого упо-
кореного стану серця Бог бажає бути переможеним. 

Шевченко, подібно до Якова (Буття 32:25–32) чи Йова 
(Книга Йова), пережив життєву травму, яка відкрила його на 
передчуття можливого благословення за умови смирення пе-
ред Богом. Саме в цьому напрямі образ серця еволюціонує у 
творчості поета. За такого стану серця можлива перемога як 
благо, перемога як благословення – здобуття (відновлення, 
отримання) «сем’ї великої», «сем’ї вольної, нової».

Загалом система емоційно-смислових підтекстів, створених за 
допомогою різноманітних образів серця у творчості Шевченка, 
посилює трансцендентне переживання творів поета читачем.

Діалог, взаєморозуміння, віднаходження відповіді на влас-
ний духовний пошук є джерелом того, що «серце б’ється, 
любо…» («На вічну пам’ять Котляревському»). Тому спільність 
цінностей, що передається Шевченком за допомогою концепту 
серця, є елементом процесу, який перетворює групу людей на 
громаду чи народ («Гайдамаки», «Гамалія», «Холодний Яр» 
та ін.). Цінності визначаються бажаннями, прагненнями лю-
дей. Тому філософське поняття серця у Шевченка найперше 
пов’язане з вольовим мотивом свободи: 

За святую правду-волю 
Розбойник не стане, 
Не розкує закований 
У ваші кайдани 
Народ темний, не заріже 
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Лукавого сина, 
Не розіб’є живе серце 
За свою країну… 
(«Холодний Яр», рядки 61–68). 

Образи «за святую правду-волю», «живе серце», «за свою 
країну» та інші створюють емоційно-смислові підтексти, що 
переживаються читачем або трансцендують у ширший буттє-
вий контекст. 

Буттєва проблематика найглибше виявляється в темі по-
розуміння українців і набирає форми болючого історичного 
й морально-духовного питання. Шевченко шукає відповідь 
на нього мало не протягом цілого творчого життя. Ще у поезі-
ях «Думка (Тече вода в синє море…)», «Думка (Вітре буйний, 
вітре буйний!..)», «Думка (Тяжко-важко в світі жити…)» та 
«Думка (Нащо мені чорні брови…)» (усі – 1838 р.) поет опла-
кує соціаль но-історичну необхідність полишати рідний край 
(бути на чужині). Зокрема в останній «Думці» мотив сирітства 
безпосередньо пов’язаний із проблемою нерозуміння з боку 
«своїх», непотрібності «своїм»: 

Свої люде – як чужії, 
Ні з ким говорити; 
Нема кому розпитати,
Чого плачуть очі; 
Нема кому розказати, 
Чого серце хоче, 
Чого серце, як голубка, 
День і ніч воркує; 
Ніхто його не питає, 
Не знає, не чує…
(«Холодний Яр», рядки 15–24).

Наслідком непотрібності «своїм» постає стан безпорадності, 
безвиході: 

Плач же, серце, плачте, очі, 
Поки не заснули…
(«Холодний Яр», рядки 29–30).
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Пізніше проблема взаєморозуміння / нерозуміння набу-
ває виразнішого історично-політичного контексту («За що 
ми любимо Богдана?..», «І мертвим, і живим…», «Кавказ» 
та ін.): 

За що ми любимо Богдана? 
За те, що москалі його забули, 
У дурні німчики обули 
Великомудрого гетьмана 
(«За що ми любимо Богдана?..»); 

Доборолась Україна 
До самого краю. 
Гірше ляха свої діти 
Її розпинають…
(«І мертвим, і живим…», рядки 194–197); 

Обніміться ж, брати мої. 
Молю вас, благаю!
(«І мертвим, і живим…», рядки 260–261);

Борітеся – поборете, 
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!.. 
(«Кавказ», рядки 61–64). 

Фольклорні, історичні, релігійні образи й сюжети та відпо-
відна мова текстів створюють синтез почуття й думки, динамі-
ку свідомості, відчуття чогось рідного. Така динаміка думки у 
Шевченка визначається імпліцитно й герметично. У поетично-
му дискурсі виникає своєрідна інверсія: події та факти історії, 
українське минуле й біблійні сюжети поет переживає метафі-
зично, тобто спостерігаючи в них сучасне йому життя, буттєві 
принципи та моральні наслідки людської поведінки будь-якого 
народу чи епохи. Метафізичне відчуття передається в образах 
як певний стан серця. Образ у творчості Шевченка часто є істо-
ричним типом, який відтворює авторське метафізичне сприй-
няття реальності.
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Так, у поемі «Гайдамаки» Шевченків образ Гонти символі-
зує почуття свободи і правди: народ відчуває себе на межі за-
гибелі й отримує природне право на самозахист: 

Жінки навіть з рогачами 
Пішли в гайдамаки…
(рядки 1537–1538). 

Жінка – найперший символ життя у Шевченка. Гонта вбиває 
своїх дітей на межі між життям і смертю цілого народу. Гонта в 
Шевченка не стільки історично правдивий персонаж, скільки 
типологізований образ, символ, який уособлює стан серця на-
роду, біль на межі буття й небуття. Проте щоб сприйняти таку 
метафізику страждання автора, потрібно зрозуміти реальність 
колапсу існування цілого народу. У поетичному дискурсі про-
цес сприйняття відбувається за допомогою підтекстів. Для їх 
прочитання національно-моральна спорідненість читача з бут-
тєвими принципами поета є першочерговою. 

Свій біль за Україну, колонізовану та уярмлену, Шевченко 
передає через скандальний, з погляду офіційної імперської 
ідео логії, образ Богдана Хмельницького: 

Якби-то ти, Богдане п’яний, 
Тепер на Переяслав глянув! 
Та на замчище поди[ви]всь! 
Упився б! здорово упивсь! 
І препрославлений козачий 
Розумний батьку!.. і в смердячій 
Жидівський хаті б похмеливсь 
Або б в калюжі утопивсь, 
В багні свинячім. 

Амінь тобі, великий муже! 
Великий, славний! та не дуже… 
Якби ти на світ не родивсь 
Або в колисці ще упивсь… 
То не купав би я в калюжі 
Тебе преславного. Амінь
(«Якби-то ти, Богдане п’яний…»).
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Пошанування («препрославлений козачий розумний бать-
ку!») і водночас зневага («в калюжі утопивсь, в багні свинячім», 
«якби ти <…> в колисці ще упивсь») до гетьмана зумовлені по-
етовим спостеріганням катастрофи України, до якої призвела 
політика Богдана Хмельницького. Шевченко у своїй інтуїції 
щодо долі нації не зважає на докази істориків, які намагали-
ся виправдати гетьмана України «об’єктивними» обставинами. 
Серце поета сутнісно бачить стан речей. Суд Шевченка над 
Богданом створює численні концептуальні підтексти почуття 
й аналізу, емоції і смислу. Використання поетом знижено-по-
бутової лексики вказує на народний характер мотивації, на 
відсутність ідеологічного кар’єризму, притаманного більшості 
української інтелігенції, а також на глибину поетового болю за 
стан України. 

Шевченко будує національну парадигму концепту серця, 
яку усвідомити, на думку поета, повинна насамперед інтеліген-
ція (еліта): 

Подивіться лишень добре, 
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?.. 
То й побачите, що ось що 
Ваші славні Брути: 
Раби, подножки, грязь Москви, 
Варшавське сміття – ваші пани 
Ясновельможнії гетьмани. 
Чого ж ви чванитеся, ви! 
Сини сердешної Украйни! 
Що добре ходите в ярмі, 
Ще лучше, як батьки ходили… 
(«І мертвим, і живим…», рядки 149–167). 
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Поет задає програму національного самоусвідомлення еліти 
через утвердження її тотожності з народом і заперечення коло-
ніальної свідомості. Це метафізика свободи і правди незалежно 
від історичної доби. Вживана автором інверсія минулого й су-
часного спонукає до переживання помилок історії як проб лем 
власної свідомості. 

Відтак, серце у поета є точкою перетину і взаємозалеж-
ності того, що відбувається в історії, та особистого досвіду. 
Перебуваючи на засланні, Шевченко напише: 

Чого ж тепер заплакав ти? 
Чого тепер тобі, старому, 
У цій неволі стало жаль – 
Що світ зав’язаний, закритий! 
Що сам єси тепер москаль, 
Що серце порване, побите, 
І що хороше-дороге 
Було в йому, то розлилося… 
(«Ну що б, здавалося, слова…», рядки 39–46). 

Ключові інтенції «світ зав’язаний, закритий», «серце порва-
не, побите» мають безпосередній зв’язок із трансцендентним 
відчуттям поетом своєї долі: «История моей жизни составляет 
часть истории моей родины» (Письмо Т. Гр. Шевченка к редак-
тору «Народного чтения»). 

Шевченко вистраждав духовно й фізично усвідомлення 
онтологічності людського існування та буттєвості поетичного 
слова: 

Ну що б, здавалося, слова… 
Слова та голос – більш нічого. 
А серце б’ється – ожива, 
Як їх почує!.. Знать, от Бога 
І голос той, і ті слова 
Ідуть меж люди!.. 
(«Ну що б, здавалося, слова…», рядки 1–6); 

Мій Боже милий, 
Даруй словам святую силу – 
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Людськеє серце пробивать, 
Людськії сльози проливать, 
Щоб милость душу осінила… 
([«Марина»], рядки 121–125); 

Слова його лились, текли 
І в серце падали глибоко! 
Огнем невидимим пекли 
Замерзлі душі… 
(«Пророк», рядки 7–10). 

Народжується трансцендентний акт як спорідненість авто-
ра з читачем («слова ідуть меж люди») у формі «подія – текст – 
читач». Автор з його досвідом виявляє себе герметичною лан-
кою між фактом і його буттєвістю, наголошеною поетичним 
словом. Текст (слово) інтегрує цінності автора в метафізичні 
переживання іншої людини. Така інтеграція можлива стосовно 
окремої громади й цілого народу. 

Невіддільна від емоційного переживання думка Шевченка 
створює об’ємний простір концепту серця для реалізації його 
раціонально-емоційного сутнісного змісту. З поліфонії фразо-
вих підтекстів, які виникають завдяки конкретному контекс-
ту, проявляється трансцендентна мета смислу – це межа між 
об’ємами сприйняття та розуміння читачем. Пробудження 
філософського аналізу – основна функція художнього кон-
цепту. Він спонукає читача замислитися, а отже, вийти за межі 
власних упереджень. Читач отримує можливість почати внут-
рішній коментар тексту через власне світовідчуття. Автор ко-
ригує читацький коментар своєю емоцією. У будь-якому разі 
Шевченко досягає ефекту створення концептуального зацікав-
лення реципієнта. Поет розгортає дискурс від серця народу і 
через концепт серця виходить на універсальну проблему гід-
ності людини. 

Емоція серця у поета утворює парадигмально вищий концеп-
туальний рівень, несе в собі смисл. Саме тому концепт серця у 
Шевченка є важливим для окреслення кордоцентризму в істо-
рії української філософії, а філософи періодично повертаються 
до Шевченкових текстів. Для світовідчуття українця поетичні 
смисли Шевченка є апостеріорними: читач реагує передусім на 
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емоції автора через підтексти, сприйняття яких залежить від 
інтуїції реципієнта. Тут віднаходимо сутність проблеми пере-
кладу текстів Шевченка іншими мовами. Перекладаються, як 
правило, смислові підтексти. Натомість емоційні для носія ін-
шої мови й ментальності є «закритими», оскільки його емоцій-
ний спектр суттєво відрізняється від Шевченкового. Інтуїція 
тексту як духовно-ментальний контекст у перекладі взагалі 
зникає. Тому концептуальність поняття «серце» у Шевченка 
пов’язана не тільки із загальнокультурним контекстом, але 
й з народною релігійною традицією. Взаємопов’язаність за-
гальнокультурних та етнічних образів і сюжетів відчувається 
в контексті не лише філософських і пророчих творів поета. 
Концептуальна універсальна емоція серця виникає в поезіях 
раннього періоду («Причинна», «Думки», «Тарасова ніч», «На 
вічну пам’ять Котляревському», поема «Катерина») і просте-
жується протягом усієї творчості поета, аж до останнього вірша 
«Чи не покинуть нам, небого…». 

Образ серця, його емоційне та смислове наповнення, що 
залежить від контекстуальної ситуації, залишає об’єм концеп-
ту серця незавершеним, таким, що імпліцитно переживається 
читачем у діалозі, започаткованому автором. Емоційний рі-
вень концепту актуалізує співмірність між стражданням і від-
повіддю на нього лише у випадку взаєморозуміння автора й 
читача. Це не відбувається без спільної телеології, тобто без 
«здатності» самого читача співтворити з автором. Така телео-
логія є глибинним рівнем свідомості й відтворюється ідіома-
тично, структурами рідної мови, яка несе в собі неповторність 
світовідчуття, тому весь об’єм концепту не передається при 
перекладі тексту іншими мовами. Малярські твори, роботи 
Шевченка зокрема, не потребують перекладу і тому є доступ-
нішими для концептуального розуміння реципієнтом. Поезії 
ж, покладені на музику, продукують комунікативну дію, за-
лежну від природної темперованості нашого слуху, оскільки 
музика універсально передає емоції людини в єдності есте-
тичного й етичного. 

Концепт серця як системна парадигма є елементом стилю 
Шевченка, відтворює ессенціальну образну форму існування 
народного життя, вмотивовує інші концепти і репрезентує те-
леологію українського народу у світі. 
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1 «Зостався Яків сам. Тоді хтось боровся з ним, ще поки на світ не займа-
лося. Та побачивши, що не переможе його, доторкнувся суглоба його стегна, й 
суглоб Якового стегна звихнувся, коли він боровся з ним. І каже той: “Пусти 
мене, бо вже на світ благословиться”. А Яків відповів: “Не пущу тебе, хіба що 
поблагословиш мене”. А цей спитав його: “Як тобі на ім’я?”. Він і каже: “Яків”. 
Тоді той відповів: “Не Яків буде більш твоє ім’я, а Ізраїль, бо ти змагався з Бо-
гом і з людьми та й переміг”. Тоді Яків спитав його: “Скажи, будь ласка, своє 
ім’я?”. А цей відповів: “Чого питаєш про моє ім’я?”. І тут поблагословив його. 
<…> І сонце йому [Якову. – О. Я.] засяло <…> але кульгав на стегно» (Бут-
тя 32:25–32). Екзегезу цього тексту розкрито в праці французького теолога, 
домініканця М.-Д. Моліньї [7].
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