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«І АРХІМЕД І ГАЛІЛЕЙ»

(Інтерпретація)

Дослідники постійно пробували вияснити задовільно цей вірш Шевчен
ка і подати його інтерпретацію. Найближче до повного з’ясування вірша 
підійшов С. Смаль-Стоцький, хоч і в його інтерпретацію доводиться 
внести певні корективи. Не забуваймо, що від його смерти вже минуло 
понад 50 років. Про вірш «І Архімед і Галілей» дотепер писали та 
пробували його інтерпретувати В. Сімович,1 С. Смаль-Стоцький,2 Є.Ю. 
Пеленський,3 Л. Білецький,4 Ю. Шевельов,5 Ю. Івакін,6 Ю. Грабович7 та 
інші.8 Дехто із згаданих дослідників давав свою інтерпретацію в рамках

1 Тарас Шевченко, Кобзарь. Народне видання з поясненнями і примітками Д-ра 
Василя Сімовича. (Катеринослав-Кам’янець-Ляйпціґ, Українське видавництво в Ка
теринославі, 1921), Заходами Євг. Вирового. 416 стор. (Далі — Сімович).

2 С. Смаль-Стоцький, «Останній рік Шевченкової поетичної творчости», Праці 
Українського Історично-філологічного Товариства в Празі, т. II, Прага 1939, стор. 
1-10; для нас цікаві стор. 7-10. Здається у 1934 р. на Шевченківські роковини С. 
Смаль-Стоцький підготував інтерпретацію «І Архіадед і Галілей», яка на засіданні 
Істор.-філол. Т-ва в Празі викликала дуже завзяті дебати. Ця стаття була здається 
друкована в львівських «Дзвонах», яких ми не маємо під руками. (Далі — Смаль- 
Стоцький).

3 Є.Ю. Пеленський, Шевченко-клясик, (Краків-Львів, «Українська книга», 1942). 
(Далі — Пеленський).

4 Тарас Шевченко, Кобзар, Вінніпег, УВАН у Канаді. 1954, т. IV. Редакція 
статті й пояснення Д-ра Леоніда Білецького. Текст: стор. 308. Стаття Л. Білець- 
кого, «Творчість Шевченка у 1860-му році», стор. 320-352 (про «І Архімед і Галі
лей» стор. 338-339 і пояснення, стор. 539-540). (Далі — Білецький).

5 Georg V. Shevelov, “The Year 1860 in Sevcenko’s Work,” in Taras Sev®enk° 
1814-1861. A Symposium ed. by Volodymyr Mijakovskyj and Georg Y. Shevelov on 
behalf of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the US. Mouton & Co. 
1962, pp. 68-106. (Далі Шевельов).

6 Ю.О. Івакін, Коментар до «Кобзаря» Шевченка. Поезії 1847-1861 років (Київ, 
АН УРСР «Наукова думка», 1968), стор. 357-365. (Далі — Івакін).

7 Georg G. Grabowicz, The Poet as Mythmaker. A Study of Symbolic Meaning in 
Taras Sevcenko. (Cambridge, Mass., Harvard Ukrainian Research Institute, 1982), 170 p. 
Див. «І Архімед і Галілей» у покажчику. (Далі Грабович).

8 Ще перед революцією підготував «Кобзаря» з примітками для народу А. 
Верзилів. Праця не вийшла друком, але, мабуть, десь зберігається в архівах Чер
нігова чи Києва. Лише другорядне значення мають напр. коментарі до вірша в
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коментаря до тексту «Кобзаря» (В. Сімович, Л. Білецький), дехто обго
ворював цей вірш в рамках своєї концепції (Ю. Шевельов, Ю. Грабович), 
а дехто подавав спеціяльне дослідження-інтерпретацію (С. Смаль-Стоць- 
кий та Ю. Івакін).

*  *  *

Спершу декілька слів до датування вірша. Дата під віршем у «Більшій 
книжці» «24 сентября [1860, С-Петербург]» — це, очевидно, дата перепи- 
сання, може остаточної редакції вірша, а не написання його. На це 
вказує в першу чергу «автограф перших шести рядків вірша, записаних 
чорнилом і синім олівцем на окремому аркуші (Н. 16)».9 Отже вірш був 
уже раніше задуманий і принаймні частково написаний, а вже опісля 
переписаний у «Більшу книжку».

Крім того, треба брати до уваги тодішній душевний стан Шевченка 
після розриву з Ликерою Полусмаківною. 14 вересня Шевченко записує в 
«Більшу книжку» два твори «Барвінок цвів і зеленів» і «Плач Ярославни»
— обидва добре віддзеркалюють душевний стан Шевченка; 24 записано 
вірша «І Архімед і Галілей»; 27 вересня він знов присвячує Л.(икері) вірш 
«Поставлю хату і кімнату», що кінчається скорбним рядком «Запалиш 
рай мій самотний».

Ще на початку жовтня 1860 р., коли Шевченко ніби почав потроху 
приходити до пам’яті, у нього прориваються часом рядки невимовного 
жалю і душевного болю — «Минули літа молодії» (18 жовтня). Ще 4 
листопада рядки «Якби з ким сісти, хліба з’їсти» сповнені безнадії. У 
такій констеляції вірш «І Архімед і Галілей» вже надто виходить із 
рамок тодішніх переживань Шевченка. Він міг тоді вірша остаточно про
редагувати, відшліфувати, переписати, але склав він його, мабуть, раніше.

На деякі міркування наводить також почерк, яким записані вірші того 
часу. Перед розривом, 5 серпня Шевченко каліграфічно записав у «Більшу 
книжку» вірш Ликері, опісля аж до початку жовтня він записує вірші 
недбалою, а може й нервозною рукою. Щоправда, уважна каліграфія 5 
серпня могла мати й іншу причину. Шевченко хотів, щоб малограмотна 
Ликера прочитала сама того вірша.

*  *  *

Текст нашого вірша такий:

«Кобзарі» 1840-1940, Прага 1940 видання Д. Дорошенка і д-ра С. Сірополка. Як 
зазначено на стор. 343 автори подали інтерпретацію за проф. Ст. Смаль-Стоцьким. 
Автор гасла «І Архімед і Галілей» у першому томі Шевченкового Словника (Київ 
1976), стор. 244 пішов за Ю. Івакіном. Цю інтерпретацію приймає теж здебіль
шого Ю. Грабович, хоч і підпорядковує її своїй «концепції».

9 Тарас Шевченко, Повне зібрання творів у шести томах. Том другий. Поезії 
1847-1861. (Київ, АН УРСР, 1963), стор. 601.
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І Архімед і Галілей 
Вина й не бачили. Єлей 
Потік у черево чернече!
А ви, святиє предотечі,
По всьому світу розійшлись 
І крихту хліба понесли 
Царям убогим. Буде бите 
Царями сіянеє жито!
А люде виростуть. Умруть 
Ще незачатиє царята...
І на оновленій землі,
Врага не буде, супостата.
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі.10

Уже перший рядок викликав розходження думками і спори. В. Сімо- 
вич натякав на те, що Архімед — математик і фізик і Ґалілей — 
астроном і фізик вказують на пов’язання вірша з точними науками.11 Йо
го думку значно поширив і уточнив Смаль-Стоцький:

Не даремно якраз Архімед і Ґалілей стоять тут на самім чолі думки... Перед 
усім кидається в очі якнайхарактерніша прикмета Архімеда і Ґалілея, що вони 
«вина й не бачили»... [Далі автор говорить про] «тверезість... тої науки, що 
Архімед і Ґалілей є її представниками. Бо це найтверезіша з усіх наук — це 
математика, механіка, астрономія, що оперує... числами... не тільки тому поставив 
їх поет на самому чолі думки, а головно тому, що вони своєю найтверезішою 
наукою досліджували і винайшли нові закони, новий лад, по яким у вселенній, у 
всесвіті, все відбувається, а ще більше тому, що оба учені, а власне Ґалілей мали 
відвагу боротися і змінити фальшиві погляди на лад у вселенній... поет вірить, що 
так само через тверезі наукові досліди і пізнання може змінитися і певно змі
ниться деспотичний, невольницький лад...12

З цим погоджується Є.Ю. Пеленський13 і Леонід Тимофійович Білець- 
кий який пише:

«Поет у цій поезії... протиставляє науці чернечій... науку Архімеда і 
Ґалілея, цих світової слави математиків і фізиків, що творили науку, 
винаходи корисні для цілого людства».14 Усі ці аргументи знехтував Іва- 
кін і пішов власним шляхом. Він не може заперечити в вірші «певне 
тяжіння до символіки»,15 але уважає, що імена Архімед і Ґалілей «мають 
емблематичну фунцію, замість них поет міг би назвати Сократа і Джор
дано Бруно, Діогена і Коперніка» і, нібито нічого не змінилося б.16 Цю

10 Там таки, стор. 400.
11 Сімович, стор. 416.
12 Смаль-Стоцький, стор. 9.
13 Пеленський, стор. 114.
14 Білецький, стор. 338.
15 Івакін, стор. 358.
16 Там таки, стор. 360.
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його думку повторює Грабович, який взагалі йде за Івакіном у інтерпре
тації, про що ще буде мова далі. Це кардинальна помилка.

Друга кардинальна помилка Івакіна у тому, що він чомусь перекона
ний, що в цьому вірші мова не про науку, як таку, а про істину, 
шукання істини. І тут Грабович загострює зовсім неправильну думку 
Івакіна, підкреслюючи, що мова, нібито не про науку чи навчання, а про 
знання і мудрість.17 Дійсно у Шевченка дуже багато творів про мудрість, 
але тут він звертає спеціяльну увагу саме на науку і то точні науки, як 
це показав Смаль-Стоцький. Його аргументи можна підсилити ще одним 
доводом.

У «Щоденних записках» (Журналі) від 27 серпня 1857 Тарас Шевченко 
записує:

«Пароплав у нічному похоронному спокої мені ввижається якоюсь велетенською, 
глухо ревучою потворою з роззявленою величезною пащею, готовою проковтнути 
дідичів-інквізиторів. Великий Фультоне й великий Ватте! Ваша молода дитина, що 
росте не днями, а годинами, незабаром пожере канчуки, престоли й корони, а 
дипломатами й дідичами тільки закусить, пограється, як школяр цукерком. Те, що 
почали у Франції енциклопедисти, те довершить по всій нашій плянеті ваша коло
сальна, геніяльна дитина. Моє пророцтво безсумнівне».18

Ця цитата є прекрасною ілюстрацією, чи, коли хочете, паралелею до 
обговорюваного нами вірша. Між записом у «Журналі» і віршем у «Біль
шій книжці» минуло три роки, але тотожність думки вражаюча. Вірш 
філософічно поглибив і поширив запис у «Щоденних записках», переніс 
його в давніші часи і тим узагальнив проблему. Фультон і Ватт перетво
рилися в далеких нащадків Архімеда і Ґалілея. Замість Архімеда і Ґалі- 
лея в цьому вірші не можна ставити, як пропонував Івакін інших учених, 
крім, може, та й то лише до певної міри, Коперніка; ні Сократ, ні 
Діоген, ні навіть Джордано Бруно не замінять названих учених для цілі, 
яку собі поставив Шевченко в цьому вірші. Для цієї цілі не підходить 
також узагальнена «мудрість, істина», бо тут Шевченко мав на увазі нові 
винаходи учених механіків-дослідників, як це показав С. Смаль-Стоцький 
і підтверджує наша цитата з «Журнала».

Другий-третій рядок говорить про те, що обидва учені згадані Шев
ченком не бачили вина, а єлей попав у чернечі животи. Сімович помил
ково уважав, що єлей це символ науки. Це спростував його учитель 
Смаль-Стоцький, який обстоював думку, що вино тут символ добробуту, 
а єлей він уважав — єлеєм. Івакін відкинув символічне значення також

17 Грабович, стор. 143.
18 Повне видання творів Тараса Шевченка. Т. Шевченко, том IX, 2 доповнене 

видання. (Чікаґо, Видавництво Миколи Денисюка, 1960), стор. 119. Дехто намага
ється Твори Шевченка ділити на російськомовні — прозові і поетичні. Це поділ 
штучний. Микола І заборонив у 1847 р. Шевченкові писати і малювати. Комендант 
Новопетровського форту, полк. Усков дозволив йому писати лише російською 
мовою. Цією мовою і написані всі оповідання і «Журнал». Отже російською 
мовою на засланні писав Шевченко примусово.
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вина, уважаючи, що обидва терміни визначають «задоволення... життьо
вих потреб», ніби в трохи поширеному значінню,19 отже пиття і їжу.

З цим трудно погодитися. Чому визначенням напитків і наїдків мають 
бути дві форми рідини? Чому вино мало б визначати пиття, а єлей — 
оливкова олія — їжу? Тут без символіки не обійтися. Цікаву думку 
висловив Івакін, коли він твердить, що «вино» і «єлей» тут вжито в одній 
функції. Ми з нею дуже радо погодилися б коли б і справді між обома 
рідинами можна було б поставити знак рівняння і сказати, що Архімед і 
Ґалілей «вина й не бачили», а це вино, лагідно, гладко немов єлей 
потекло в черева ченців. Але такому розумінню дещо протирічать ва- 
ріянти Шевченка про функцію єлею. Крім остаточної редакції є їх три:

Єлей
а) Помазав голови чернечі...
б) Потік на голови чернечі...
в) Потік на черево чернече...

Перед остаточним варіянтом записаним у «Більшу книжку» єлей виступає 
справді в прямому церковному значенні, отже знов таки Смаль-Стоцький 
мав добре відчуття. Жодний із варіянтів не натякає на те, що єлей 
Шевченко міг уважати їжою. Від цієї думки треба відмовитись. Звичайно 
лишається церковна символіка: вино, єлей і проскура («крихта хліба»), 
але вона переплелася з іншими образами та символами.

У цьому зв’язку варто придивитися, які символи пов’язані з вином в 
українському фолкльорі, адже ж їх міг в першу чергу мати на увазі 
Шевченко. Крім релігійних символів вино в українському народі виступає 
в ролі «щастя, веселощів», а також родини і родинного життя.20 У тако
му разі можна було б прийняти, що Архімед і Ґалілей займаючись 
математикою, механікою, астрономією, «не мали життєвих благ» як за
значає Івакін, не шукали родинного щастя, а заради науки постраждали, 
самі собі «нашкодили».

Майже всі коментатори зовсім слушно уважали, що святі предтечі — 
відноситься до тих же Архімеда і Ґалілея, хоч непорозуміння викликають 
дальші рядки про те, що вони «по всьому світу розійшлись». Якщо мати 
на увазі Архімеда і Ґалілея, то вони особисто нікуди не розходилися, а 
жили і вмерли — один на Сіцілії, а другий в Північній Італії. Очевидно, 
тут треба розуміти їхні наукові досягнення, які поширилися «по всьому 
світу» і сприяли науковому прогресові. Так думав Білецький,21 хоч він і 
непотрібно за Сімовичем протягує паралелю між Іваном Христителем та 
Ісусом Христом.

Мова тут не про божественне походження науки, що також мерехтить 
перед очима Грабовича,22 а в переносному значенні свята наука, бо вона

19 Івакін, стор. 360.
20 Є. Онацький, Українська мала енциклопедія (Буенос Айрес 1957), т. І, ст. 156.
21 Білецький, стор. 540.
22 Грабович, стор. 143-144.
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сприяє перемозі добра над злом, знищенню царату і поширенню спра
ведливого суспільства. Тут власне зовсім правильно висловив Пеленський 
свою концепцію цього вірша Шевченка, коли писав:

«в поезії «І Архімед і Галілей» дав Шевченко короткий, але синтетичний істо- 
ріософічний погляд на дотеперішній розвиток науки і ту концепцію її дальшого 
розвитку в дусі утопічних соціялістів, розвитку що доведе до знищення тиранської 
влади й ущасливить людство».23

Це власне найкраще заперечення неправильної концепції Грабовича, 
який твердить, мовляв, Шевченко «не характеризує їх як учених... а як 
„святих предтеч”», що благословляють майбутніх людей на вільне життя. 
Пеленський глибше і краще зрозумів суть Шевченкового вірша «І Архі
мед і Галілей», хіба що він вживає невідповідний термін «утопічних 
соціялістів». Так звані «наукові соціялісти» чи не більше утопічні ніж т.зв. 
«селянські», але це вже інша тема.

Дальші рядки вірша робили труднощі всім інтерпретаторам. «Якщо 
зміст перших трьох рядків вірша піддається бодай орієнтовному тлума
ченню, то дальші чотири рядки справді загадкові», каже Івакін.24 І справ
ді, Сімович тут неправильним тлумаченням єлею, як символу науки, збив
ся із правильної стежки, але в цьому місці з неї збився також Смаль- 
Стоцький, на що правильно вказує Івакін. Тільки ж його власна пропо
зиція уважати «крихту хліба» істиною, «від якої відмовляються „царі”»; 
теж неправильна далі він уважає, що вираз «крихта хліба» тут «мате- 
ріяльні блага».25

Цікаві варіянти в цьому місці. Після того, як святії предтечі «по 
всьому світу розійшлись...», маємо знов три різні формулювання:

а. Та й нас з собою повели
б. Без крихти хліба
в. І крихти хліба не взяли

їх інтерпретація вказує в першу чергу на те, що Шевченко під час 
роботи над віршем міняв концепції, зміст, наголос. Перша і остаточна 
редакції мають інакший зміст, як друга і третя.

Загальний зміст ясний і треба дивуватися, як попередні шевченкознавці 
його не з’ясували. Мова тут про те, що наука Архімеда і Ґалілея розій
шлася по всьому світу і повела за собою нас-людей. Друга і третя версія 
підкреслювала б те, що учені не дбали за матеріяльні добра. Лише в цих 
двох версіях, можна було б визнати рацію Івакіну, що крихти хліба тут 
означають «матеріяльні блага». Перша і остаточна вказують на значення 
науки, хоч між ними є різниця.

У той час, коли в першій версії людство приймає результати науки 
Архімеда і Ґалілея та йде за нею, то остаточна редакція більше рафіно

23 Пеленський, стор. 114.
24 Івакін, стор. 360.
25 Івакін, стор. 362.
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вана: з неї виходить, що наука, щоправда поширилася по всьому світу, 
але царі неспроможні її прийняти — вони з величезного наукового до
робку беруть буквально крихти, які їм підходять, які вони можуть сприй
няти і які сприяють зміцненню їхнього ладу. Звідтіля і висновок у даль
шому тексті:

«Буде бите
Царями сіянеє жито!..»

Нема що й казати, що остаточна версія

«І крихту хліба понесли
Царям убогим...»

виключає висновки Івакіна, що тут, нібито, крихти хліба це — мате- 
ріяльні блага. Отже з цілого ряду церковних атрибутів: вина, єлею і 
проскури, лише єлей має виключно церковну символіку, вони не символі
зують їжі, як хоче показати Івакін. Вино і крихти хліба, мають крім 
прямого ще й переносний зміст. Про вино вже була мова. А єлей, може 
й справді Шевченко уважав легко плинучим вином?

З уваги на те, що царський лад не може прийняти повної науки, всіх 
її висновків, він «убогий» приречений на загибіль, як читаємо далі в 
вірші. Жито, що його сіяли царі, на думку Івакіна — самодержавство. З 
цим можна погодитися лише, коли розуміти цей термін у найширшому 
значенні, бо ж мова не лише про самодержавсто, але й про стиль, про 
культуру, про внутрішні протиріччя його, про нерівність, несправедли
вість, жорстокість і т.д. Це добре побачив Грабович. І, хоч царський лад 
не складається лише з негативів — у ньому дещо було й добре, але усе 
це жито буде бите, чи, як каже Грабович «змолочене і просіяне».26

Підходячи до другої частини вірша треба зупинитися над тим, як 
Івакін з апльомбом говорить про те, що «незаперечним і недискусійним є 
його загальне революційне... спрямування, одверто здекляроване автором 
у другій половині вірша». Ми вилишили слово «антицаристське», бо тут 
у нас розходжень нема. Звичайно, термін революція і всі похідні слова 
уже сім десятиліть у Радянському Союзі уважаються кошерними, проґре- 
систськими, коротко необхідними. Все, що революційне — добре, все 
ареволюційне, нереволюційне, контрреволюційне — злочинне. За таких 
умов трудно було б знайти спільний знаменик, на базі якого радянські і 
позарадянські учені могли б вести дискусію на одному рівні.

По суті український рух взагалі був тоді революційний, навіть у тих 
проявах, які «передова наука» засуджує, наприклад — Громади шістдеся
тих років. В повному значенні цього слова український рух революційним 
не був, до збройного повстання не готувався, але небезпеку його відчу
вали однаково і Бєлінський, і Катков, і Гогоцький, і Микола І та його 
наступник Олександер II. І всі вони його завзято поборювали і то гострі

26 Грабович, стор. 128.
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ше і рішучіше, ніж наприклад рух т.зв. «революційних демократів», щоб 
ужити радянського ярлика. Звичайно, Шевченко творить виняток — він 
революціонером був «від народження». А все ж таки в останній рік свого 
життя він відсунув свою революційність на задній плян. І в петербурзькій 
Громаді і в серпні 1859 року, коли Шевченко познайомився особисто з 
деякими членами київської Громади, він побачив, що поки що до чого, 
то треба еволюційним шляхом добитися певних пільг для українського 
народу, його мови, його освіти, бо це база, на якій можна будувати 
сучасну і майбутню Україну, український рух. Ось чому в останніх міся
цях з поезії Шевченка зникають сокири, кати, кровопролиття тощо. З’яв
ляється Букварь Южнорусский.

Цих кілька слів треба було сказати перед розбором дуже правильної 
думки Ю. Шевельова, яка була не тільки новою, але й несподіваною. На 
підставі докладної аналізи творчости Шевченка за останній рік він прий
шов до переконання і обґрунтував його, що Шевченко від 1860 р. відки
нув «комплекс російського революційного радикалізму Герцена».27 Коли 
ще в листопаді 1858 року він закликав гострити сокиру, то тепер, як 
підкреслює Шевельов, «Шевченко недвозначно відкидає вживання соки
ри...»28 і цитує з вірша «Бували войни й військовії свари рядки

«І без сокири 
Аж зареве та загуде,
Козак безверхий упаде».29

Беручи на увагу мовні, стилістичні міркування і суть, зміст віршів 
Шевченка за 1860 рік, Шевельов приходить до переконання, що це зрілий 
етап найвищого розвитку Шевченкової Музи — мужній, зрівноважений і 
кондензований.30 Грабович намагається спростувати тонку і проникливу 
літературну аналізу Шевельова, мовляв «світ Шевченка лишається сталим 
і постійні структури його мітичної уяви піддаються лише синхронній 
аналізі».31

Критика ця не попадає в точку: сам Шевельов на початку своєї статті 
вказує на те, що в авторі «Марії» читач відразу пізнає автора «Причин
ної» і «Катерини», але водночас підкреслює колосальні різниці щодо сти

27 Шевельов, стор. 106.
28 Шевельов, стор. 94.
29 Шевельов, стор. 95. Шевельов, як і Івакін, Грабович та інші включаючи 

Словник мови Шевченка, т. І. (Київ 1964), стор. 21 безпідставно нехтують пояснен
ням Смаль-Стоцького (Т. Шевченко, Інтерпретації, (Варшава 1934), стор. 123), що 
козак безверхий це не — безголовий козак, а «такий... який «не має», як то 
кажуть, „свого власного кута, своєї власної хати”». Дієслово впасти не значить тут 
«падати», а вдертися всередину, ввійти в середину, вбігти, проникнути, пройти, 
просякнути. Грінченко дає два приклади: «Тоді вдовиченки в чужий двір впадали» 
(Метлинський) і «До світлиці хутко впала» (Головацький); новий одинадцятитом- 
ний словник також два — з Лесі Українки і Франка.

30 Шевельов, стор. 106.
31 Грабович, стор. 133.
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лю, світогляду, настрою, філософі!.32 Наскільки глибше розуміє Шевельов 
Шевченка ніж Грабович, який підходить до поетової творчости з готовою 
формулкою, хоч закидає її іншим, бачимо з того, що Грабович аргу
менти Шевельова намагається збити загальними фразами, мовляв, тен
денції революційности, миру, і всепрощення зустрічаються у Шевченка 
паралельно. Але ж не в цьому справа. Не можна ж заперечувати змін, 
які проходив Шевченко.

Сім років (1850-1857) Шевченко був відірваний від українського життя. 
У той же час на нього сильно діяли впливи російсько-польської інтелі
генції, а від другої половини 1850-х років ще б видання Герцена. Україн
ські знайомства тих часів не в стані були зрівноважити загальноросій- 
ських. Це й має на увазі Шевельов, коли вияснює боротьбу Шевченка 
проти загальноросійських «революційних» впливів, старослов’янської мови 
тощо і показує здобутки Шевченка у цій боротьбі. Вірші 1860 року в 
багатьох моментах визначають ідеологію «Громади», працювати без со
кири для добра широких верств українського народу. Навіть, коли фра
зеологія деяких віршів останнього року Шевченкового життя носить озна
ки революційности, то зміст їх не є «революційно-демократичний».

З уваги на це треба відмовитися від думки Івакіна, що друга частина 
вірша — революційно-декляративна. Звичайно, радянським шевченкознав
цям буде трудно погодитися з цією думкою, бо ж це стало частиною 
радянського «вірую». Про те, що сіяне царями жито «буде бите» Шев
ченко говорить і в цитованому уривкові з «Журнала», але про кровопро
лиття і там нічого не сказано. Шевельов підходить близько до правди, 
коли уважає, що в цьому останньому періоді своєї поетичної творчости 
Шевченко зміну в несправедливому ладі пов’язував з «апостолом правди і 
науки».32 У всякому разі після 1857-59 року він не висловлюється ясно, 
яким шляхом прийде зміна і настане справедливий лад. Твердити, що в 
вірші «І Архімед і Галілей» передбачується насильна розв’язка немає 
підстав.

«Люди виростуть» — виключає насильство, кровопролиття, війну у 
всякому випадку в розумінні Шевченка. На підставі науки і моралі прий
де зміна ладу. Наступне твердження, що умруть ще незачаті царята 
також годі розуміти як етап кровопролиття. У першу чергу говориться 
про смерть, а не про убійство. Далі треба вказати на те, що батьків- 
царів уже не існуватиме перед зачаттям, або вони не будуть уже царями, 
отже діти не зможуть народитися «царятами» — як царята вони умруть. 
Як же можна убити ще незачатих?

32 Шевельов, стор. 68. Прискіпливі нападки Грабовича на Шевельова, що, мов
ляв розподіл другого петербурзького періоду на час до кінця 1859 і від 1860 р. не 
витримує критики позбавлені бази, бо ж Грабович не входить у мовні й стиліс
тичні дослідження Шевельова, а твердить лише загально, що у Шевченка теми та 
ідеї однакові і в 1860 р. як і перед тим. Він забуває, що Шевельов сам говорить 
про те, «що межова лінія, хоч і ясна не така вже й чітка», якщо мова про настрій 
і точку зору (стор. 104). Взагалі обережне формулювання Шевельова корисно від
різняється від «Прокрустового ложа» концепції Грабовича і тому глибше вникає в 
суть Шевченкової творчости.
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Настане щасливе суспільство базоване на родинному ладі, в якому 
замість царів, вельмож і т.д. «будуть люди на землі». Може було б і 
цікаво дослідити, як собі Шевченко тепер у 1860 році уявляв перехід від 
царського до справедливого ладу («Ідеального суспільства»), але це вихо
дить поза рамки нашої інтерпретації.

Висновки, до яких ми дійшли зовсім не означають, що Шевченко став 
«зрадником революції». По-перше ми вже вище вказували на те, що 
тодішня боротьба українства була, може не в прямому значенні цього 
слова, але все ж революційною і як таку її сприймали тодішні росіяни. 
Сам Шевченко був людиною незвичайно широкого діяпазону. У ньому 
схрещувалися різні нахили, думки, бажання, як це зрештою майстерно 
висловив у своєму відомому сонеті «Шевченко» поет Євген Маланюк 
(«Не поет, бо це до болю мало...»). Якимись ярликами Шевченка годі 
загнуздати, навіть коли вони «найпроґресивніші», большевицькі.

Підсумовуючи можна сказати, що учені Архімед і Ґалілей для науки 
(і розвитку людства) нехтували своїм особистим добробутом, у той час 
як служителі культів жили бонвіванами. Наукові досягнення цих (і інших) 
учених ширилися по всьому світу. З їх наукових досягнень користувалися 
і царі, хоч і дуже малою мірою. Через те цей світ приречений на 
загладу. Люди виростають на науці (і в етичному відношенні), а це з 
часом спричинить ліквідацію царату. Життя базуватиметься на мирному 
ідеальному співжитті. Ось дуже скорочений, спрощений зміст твору. У 
цьому річищі проходили думки Тараса Шевченка, коли він писав цього 
вірша, який, ми віримо, нам пощастило, принаймні в основних контурах, 
правильно вияснити.

Наприкінці ще одне зауваження. Ми обговорювали та інтерпретували 
цього вірша загально-всеохоплююче. Л. Білецький правильно пов’язує і 
цього вірша з Україною, українською справою. Він пише:

«Вірш Шевченка «І Архімед і Галілей» у своїй основі з’ясовує, яка наука і яка 
правда може спричинитись до відродження рідного краю, цебто України. Хоч ці 
принципи важні і мають значення для кожної країни і для кожного народу, але 
Шевченко, що ціле життя журився тільки долею України, насамперед має на увазі 
«оновлення» тільки свого краю і свого народу».33

Це твердження треба підкріпити аргументами, оскільки перших вісім 
рядків і справді мають зовсім загальне значення. Дальші два є перехо
дові, а останні чотири вже зовсім ясно вказують на те, що тут Шевченко 
мав на увазі лише українську дійсність, оскільки цю формулу він засто
совує лише до рідного народу. З усуненням царату і царського ладу буде 
оновлена земля (Україна), на якій уже не лишиться ворога, а син, мати, 
люди, що в народній мові рівнозначне з нашими людьми, «тутешніми», 
українцями. З уваги на це і національний аспект треба мати на увазі при 
розгляді вірша «І Архімед і Галілей».

33 Білецький, стор. 338.


