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НОВА НЕВДАЛА КОНЦЕПЦІЯ
(К іл ьк а  дум ок з  п р и во ду  праці Г. Грабовича)*

Відколи Шевченко закінчив свій життєвий шлях, різні 'ПОКОЛІННЯ 

розуміли, сприймали та інтерпретували його по-різному, часто засто
совуючи злободенні нові ідеї. Усі ці підходи виявляли щось нове в 
творчості Шевченка, щось до того часу непомітне, але вони ніколи не 
вичерпували всього багатства Шевченка та його творчости, хоч і ро
били свій внесок у шевченкознавство. Дещо нового вносить і праця 
Грабовича, хоч, як він сам зазначає у передмові, вона не вичерпує 
теми (стор. IX).

На нашу думку зайво нападати на самий термін «мітотворчість», 
який, правда, не віддає суті справи, але й не має в собі нічого злочин
ного. Кожний великий поет і мистець створює собі свій специфічний 
світ думок, свій стиль, свій підхід до життя, яке його окружає, і цим 
відрізняється від всіх інших творців мистецьких цінностей. Свій світ 
ідей мав і Шевченко, і коли Грабович уважає, що тут варто застосу
вати термін мітотворчість, то це його право. Шевченкова творчість 
надто широка, глибока та різноманітна, щоб її можна було вмістити 
під якесь одне гасло, вичерпати якимось одним ярликом, а тому й 
«мітотворчість» не може тут мати якогось ширшого значення як це 
хотів би Грабович. Все ж  цікаво прослідкувати, чи може застосуван
ня цієї (не такої вже й нової) теорії дати свої результати. Виявляєть
ся, що дещо з’ясовано правильно, дещо натягнено, а дещо не відпові
дає таки багатству Шевченкової спадщини, якщо її брати як цілість.

Звичайно натягнути Шевченка на будь-який копил без насилуван
ня, відсівання — оправа марна. Крім того загальні, підсумкові праці 
краще вдаються літнім ученим після довгих студій, а не молодим до
слідникам без належної перспективи. Уже друге мотто до праці Гра
бовича, взяте з Терца-Синявського, мусить здивувати фахівця. По
дібні думки, тільки багато краще висловлені, маємо ще з  часів жит
тя самого Шевченка (наприклад, лист Куліша до Шевченка від 10 
травня 1860 р.).

* Gerge G. Grabowicz, The Poet as M ythm aker. A Study of Symbolic 
Meaning in Taras Sevcenko. Cambridge, Massachusetts: Harvard University 
Press, 1982, 170 p.
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Від того, що автор повторює .помилки з своїх попередніх праць, 
вони не стануть правильнішими. Це стосується, наприклад, тверджен
ня, що Куліш нібито переклав Назара Стодолю українською мовою 
(стор. 6). Це саме стосується «двоподілу» писань Шевченка українсь
кою і російською мовами. Це речі давно з’ясовані. Грабович їх ба
чить неправильно (пор. Український Історик, ч. 73-74,1982, стор. 98-99).

Дивує нас також, чому літературознавець так охоче змішує прозу 
й поезію і одним духом цитує Вальтера Скотта, Миколу Гоголя і Шев
ченкові поеми та ставить ніби знак рівняння між двома такими різ
ними галузями мистецтва (стор. 29). Історичні поеми мають зовсім 
інше значення, інші засоби та інші завдання, ніж  історичні романи, 
писані прозою. Як великий мистець, Шевченко відчував це, і ясно, 
що він не давав у  своїх поемах таких описів, як Вальтер Скотт у істо
ричних повістях, а за ним і Куліш у Чорній Раді (стор. 29). У 19 стол. 
ми дуж е рідко зустрічаємо описи в поезії. Це традиція, яка вмерла 
ще в 18 стол. Тай взагалі прозу і поезію треба розглядати як цілком 
різні галузі мистецької творчости.

Критикуючи як радянських шевченкознавців, так і тих, що жи
вуть чи жили у вільному світі, Црабович уважає обидві групи тенден
ційними та ідеологічно обмеженими, а це нібито звільняє його від обо
в’язку брати їхні міркування до уваги. Це трюкацтво запозичене з 
політичної практики. Ясно, що зайво брати до уваги цитати з Леніна, 
Маркса чи Енгельса та специфічних формулювань їхнього вчення ра
дянськими шевченкознавцями, але ж  не можна нехтувати реальними 
досягненнями радянських учених у багатьох ділянках шевченкознав
ства. Це саме ще більшою мірою стосується й української вільної на
уки, яка може Грабовичеві й не подобатися, але жодний розсудливий 
учений не може заперечувати досягнень у галузі шевченкознавства 
таких учених як П. Зайцев, С. Смаль-Стоцький, В. Дорошенко, В. 
Міяковський та десятки інших. Особливу нехіть має Грабович до С. 
Смаль-Сто'цького, хоч саме цей учений виявляв символіку та алего
рії Шевченка і то багато краще, ніж це робить Грабович. Автор мо
нографії доходить до того, що говорить про впливи Д. Донцова на 
Смаль-Стоцько-го! Таж С. Смаль-Стоцький був уенерівцем, а Донцов 
творцем інтеґрального націоналізму (стор. 18, прим. 2). Смаль-Стоць
кий займався Шевченком ще тоді, коли Донцова на світі не було і 
своєю науковою працею здобув собі такий авторитет, що опинився 
серед перших академіків УАН поряд із Багалієм, А. Кримським, В. 
Вєрнадським, М. Туган-Барановсьгсим, С. Тимошенком та іншими.

Зрештою Граібович міг би багато повчитися від Смаль-Стоцького, 
який обстоював думку, що Шевченкову творчість треба вивчати в су
купності, в її цілости, а не можна виривати з  його великої спадщини 
окремих віршів і думок. Зрештою ще Смаль-Стоцький твердив, що 
«відкриває» тепер Грабович, що напр. Івана Підкову і, хоч Іби, Тара
сову ніч не можна вважати історичними поемами, а в найкращому разі 
«історично-побутовими» картинами. Смаль-Стоцький підкреслює, що в 
таких поемах як Іван Підкова і Тарасова ніч «вихідна точка є тепе-
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рііпність, а минуле служить тільки на те, щоб показати, що й те
перішність могла б, може, і повинна б бути інакша» (С. Смаль-Стоць- 
кий, Шевченко, Інтерпретації, Варшава 1934, стар. 41). Подібно твер
дить і Грабович, хоч, звичайно, Смаль-Стоцького в цьому контексті не 
згадує (стор. 24, ЗО). В останньому випадку Грабович зараховує і Гай
дамаків до «неісторичних» поем. Це явне натягнення. Ця поема істо
рична, якщо Грабович взагалі визнає такі речі як історичні поеми!

Арґумент Граібовича, що в Гайдамаках вигадані герої (є й невига- 
дані!), можна спростувати його ж  твердженням, аджеж його улюбле
ний приклад Тарас Бульба складений лише з вигаданих героїв. То 
чого ж  закидати Шевченкові, що в Гайдамаках герої «фіктивні чи ле
гендарні» (стор. ЗО)? Уже з цих прикладів вадно, що Грабович нама
гається натягнути Шевченка на копил, який до поета зовсім не підхо
дить.

Таких довільних спроб інтерпретування багато. В У тієї Катерини 
хата на помості Граібович уважає побратимство гомосексуалізмом 
(стор. 59)! Важко собі уявити більшої насмішки над священним інсти
тутом побратимства, яке рівнялося прийняттю в сім’ю, отже навпаки, 
виключало всяке кровозмішення чи розпусту. Не можна ж  переноси
ти теперішніх норм північноамериканської субкультура на колишню 
дійність в Україні, бо виходить повна ґаліматья!

У Гайдамаках Грабович дошукується «unconsummated marriage» 
(стор. 60), коли Шевченко навпаки говорить про «теппі-енд», хоч ми
стецьке відчуття підказує йому подати таке закінчення лише натяком:

«Не журися, сподівайся 
Та Богу молися. . . »

Останнні рядки Епілогу ясно вказують на те, що Галайда з Оксаною 
доживали собі щасливо віку: «А в нашого Галаййди хата на помості...»  
Невже ж  це не ясне? А Грабович фантазує про страту Яреми чи про 
його життя бродяги (стор. 93).

У Невольнику-Сліпому .навіть натяку на якесь кровозмішення не
має, як висмоктує з пальця Грабович (стор. 67, 72), так само як і про 
«несексуальність шлюбу» (стор. 72-73). Навпаки поема закінчується 
ідилічною картиною сімейного щастя з дідом і онуком:

« . . .  Старий батько 
Сидить коло хати 
Та вчить внука-пузанчика 
Чолом оддавати. . . »

Перед цим Шевченко ще й вибачається за ідилічне закінчення твору!
У Шевченковій поезії багато місця присвячено трагедії у зв’язку з 

ґвалтуванням чи нерівним шлюїбом, але підставою трагедії є або на
ціональні розбіжності (Катерина), або соціяльні (Не спалося, а ніч як 
м оре . . Княжна, Марина), або релігійно-соціяльні (У Вільні городі 
преславнім), або вікові (Сотник), або є к о н о м іч н о -ф і к о в і  (Петрусь) тощо.
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Поряд з цим маємо у Шевченка «іріх», який не доводить до трагедії, 
а тому Грабович такі випадки обминає, як непідхожі йому. У вірші 
«Ой крикнули сірі гуси» до вдови заїхав запорожець і вона привела 
на світ сина, виховала його, дала йому освіту і дорослого .привела до 
запорозького обозу. Гріх свій покутує вдова, пішовши у чорниці, але 
її син зовсім не стає посміховищем, як, узагальнюючи, хотів би нас 
переконати Грабович про долю нібито всіх байстрюків (стор. 68-69).

Зовсім необґрунтовано ставить Грабович знак рівняння між сиро
тою і байстрюком (там-таки). Уже такі випадки як «байстрюки Єка
терини сараною сіли», а, з другого боку, хоч би «сирота Ярема, сиро
та багатий», му сі ли б його переконати, що це не те саме. Алеж Гра
бович хоче за всяку ціну применшити одержимість Шевченка в на
ціональному питанні, а з другого боку -показати його як «статево не
зрілого чи перезрілого». Це нонсенс. Важко собі уявити статево нор
мальнішу людину ніж  Шевченко. Свідоцтв цієї нормальности повно в 
Ж урналі чи хоч би в вірші «Великомученице кумо», де висловлено 
бажання, щоб його кума — стара панна Н. Т.(арновська) нарешті в 
поважному віці таки згрішила. І цього вірша Грабович не згадує, бо 
він не вкладається в його концепцію!

Із «своїх висот» він залюбки критикує інших шевченкознавців — 
Міяковського і Шевельоіва за те, що їхній англомовний збірник Тарас 
Шевченко (1962) «не дає нових підходів» (стор. 5), але ж  такого зав
дання той збірник і не мав. У ньому автори дали для чужомовного 
читача праці різних учених про різні аспекти шевченкознавства і сво
го завдання вони досягли. Безпідставно ставить Грабович під сумнів 
розподіл Шевельова останнього петербурзького періоду Шевченкового 
життя на два: перший, революційний, і другий, зрівноваженіший при
близно від кінця 1859 року (у Граібовича стор. 132-133).

Розподіл Шевельова правильний і має також біографічне обґрун
тування. Це був час після останньої подорожі на Україну, залицяння 
до Ликери Полусмаківни, розрив з нею і остання важка недуга. Усе 
це не могло не відбитися на Творчості Шевченка, а випадки, коли 
«вогненнолаяве Кракатао», як назвав Шевченка Стефанович, час від 
часу вибухало, мало свої безпосередні причини-рефлексії {смерть ко
лишньої цариці, за зневагу якої так важко потерпів Шевченко чи ін
ші події).

У зв’язку з цим треба відкинути також гіпотезу Грабовича про при
стосованого (adjusted) і непристосованого (non-adjusted) Шевченка 
(стор. 8-11). Шевченко був один, цілісний. В головному в нього немає 
суперечностей, а в другорядному, очевидно ЩО є, як є вони в кожної 
людини, що не перетворилася в бездушний автомат. «Пристосовано
го» Шевченка реставрує Грабович на базі його російських прозових 
оповідань. Ці твори писані на засланні, коли Шевченкові було забо
ронено писати й малювати. На власну відповідальність І. У сков до
зволив Шевченкові писати по-російському. При цьому Шевченко му
сів оглядатися на можливості доносу, трусу чи якоїсь провокації і 
тому «пристосовував» свою прозу відповідно. Тільки ж  це пристосу
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вання не має нічого спільного з тим, що під цим терміном м-ає на ува
зі Грабович.

Шевченко вирішив у дозволених рамках дати літературу для укра
їнських русифікованих панів. Отже його російські оповідання це 
«Zweckliteratur» par excellence. Шевченко був свідомий невисокого 
рівня цих творів, але, всупереч парадам Куліша і Аксакова, хотів їх  
пустити в друк, щоб дати панам-перевертням лектуру, яка могла б 
їх «урозумити». Цензурні рамки йому не шкодили, бо ж  до русифі
кованих панів він не міг промовляти так, як він промовляв до україн
ців.

Під впливом Івакіна, Дзири (і російської радянської ідеології) Гра- 
бович розглядає гетьмана Дорошенка в творах Шевченка, а в цьому 
зв’язку намагається засудити В. Антоновича за фальшування (quite 
spurious, стор. 32). Він повторює явно необгрунтоване твердження 
Дзири, нібито «всі історичні дж ерела. . .  засуджували Дорошенка», 
хоч і приписує це твердження помилково Івакінові та вважає, що 
Шевченко навмисно міняв чи пристосовував до своїх потреб історич
ні факти. Обережні висновки Антоновича про історичні погляди Шев
ченка, зроблені іпонад сто років тому, загалом витримали іспит часу 
і треба було б вагоміших аргументів, щоб їх спростувати. Полерше 
зовсім неправда, що всі джерела засуджують Дорошенка. Козацькі 
літописи переважно подають факти, а не оцінку, як Грабович міг би 
переконатися з літоіпису «Самовидця», що його перевидав Гарвард
ський Інститут 1972 р. Крім того, Івакін вказує на співчутливу оцін
ку Дорошенка в Повести об украинском народе Куліша (1846), а цю 
оцінку й мав в першу чергу на увазі Шевченко, коли писав свій твір 
Заступила чорна хмара.

Крім того цей твір Шевченко писав на засланні наприкінці 1848 р. 
Де ж  він мав змогу перевіряти будь-які джерела? Його заарештували 
на початку квітня 1847 p., отже від часу, коли він міг читати будь- 
які історичні твори, минуло принаймні 20 місяців (майже два роки!). 
Зрештою ще Антонович вказував на те, що «у Шевченка трапляють
ся іноді дрібні фактичні помилки. . . ,  але зате в цілому він чудово 
реставрує дух, характер певної історичної доби», як це з ’ясував Д. 
Дорошенко. У творі Заступила чорна хмара прогріхів проти історич
ної правди багато більше. Це зовсім не значить, що Шевченко свідомо 
міняв відомості, чи нехтував ними; він подав характер історичної до
би, інтерпретуючи її як іпоет.

Таких фактичних помилок та поверховного цитування у Грабови- 
ча багато. Він намагається розвінчати Шевченка як національного 
поета, йдучи шляхом пізнього Куліша і Драгоманов<а (стор. 2, 133) і 
скеровує своє вістря іпроти Смаль-Стоцького (і Донцова), а сам вво
дить у свою монографію багато маніпуляцій та помилок, які знеці
нюють його твір.

Основним моментом у цьому служить Грабовичеві зовсім правиль
не завваження, що Шевченко розрізняє між ГРОМАДОЮ і ДЕРЖА-
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ВОЮ, як можна б умовно перекласти українською мовою терміни 
COMMUNITAS і STRUCTURE. Дійсно, Шевченко був завжди на боці 
традиційної громади з  її власними моральними принципами і гуманіз
мом проти естаблішменту і чужого державного апарату, які на Укра
їні були однозначні з поневоленням спершу польським, а опісля мос
ковським. Державне поневолення пов’язане з насильством, з введен
ням чужих інститутів, які вносять в народне життя розпусту, кріпац
тво, насильство і т. д.

Під цим оглядом Шевченко дотримується української традиції, хоч 
всупереч українським історикам 19 століття, які доходили до пере
конання, що українці нездібні до державного життя і цю ділянку 
треба лишити чужим (Максимович, Куліш, Костомаров, Антонович, 
Лазаревський та ін.), він все ж  таки вірить в майбутність незалеж
ного життя України. Традиція громади існувала на Запоріжжі, де, зо
крема в перші часи, збиралась група козаків, обирала собі отамана і 
йшла в похід на ворога. Коли їм даний отаман не підходив, вони 
його скидали і обирали собі іншого. Ця традиція зберіглась на Укра
їні до 19 стол., де «організаційне» життя не мало своєї «структури», 
не мало керівників.

іЧи спроможні -ми нині уточнити, хто був керівником Кирило- 
Методіївського братства, чи громад, чи навіть пізніших гуртків аж до 
початку 20 століття? У цьому практика Наддніпрянщини відрізнялася 
від Галичини, де структура була сильно розвинена. Улюбленою піс
нею членів Громад 1860-х рр. не випадково була пісня «Зібралися всі 
бурлаки. . . »  Отже це явище не винайшов Шевченко, він лише йшов 
за традицією.

Своє зовсім »правильне зауваження («Communitas» і «Structure») 
Грабович використовує, на жаль, у неправильному напрямі. Він хоче 
«доказати», що Шевченко однаковою мірою виступав проти чужої і 
своєї влади, проти свого й чужого естаблішменту. Це явна помилка, бо 
тут Шевченко пішов далеко ©перед в порінянні з своїми сучасниками 
і навіть наступними поколіннями. Його поезія доводить, що він висту
пав лише проти чужої влади, чужого естаблішменту, а не проти сво
єї правди. Неупередженому читачеві вистачить зацитувати з Кавка
зу: «В своїй хаті своя правда, і сила, і во л я . . .  », чи з Гайдамак»: 
«Ой, Дніпре мій Дніпре. . . »  з думкою Яреми:

« . . .  Козак оживе,
Оживуть гетьмани в золотім жупані,
Прокинеться доля . . .  А в степах України —
О, Боже мій милий — блисне булава!»

Тільки ж  Грабович багато енергії й місця в своїй монографії витра
чає саме на те, щоб доказати, що Шевченко засуджує і свою 'провідну 
верству, а тому на цю тему треба сказати декілька слів.

Ясно, що Шевченко ставився до гетьманів та інших керівників 
українського народу відповідно до їхньої користі для України і який 
слід вони лишили в історії. Тому він засуджував всяких Галаганів,
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Кочу беїв, Киселів та їхніх нащадків: «остались шашелі». Зате він 
високо цінив Тараса Федоровича, Дорош енка, Мазепу (що правильно 
визнає сам Грабович, стор. 110), Полуботка, отамана Гордієнка, пол
ковника Чечеля. . .

Я нарочито не назвав тут Богдана Хмецьницького, бо Грабович 
усіма силами намагається довести, що Шевченко цілковито вороже 
ставився до нього. У шевченкознавстві ці питання давно вже з ’ясо
вані: скрізь там, де Шевченко згадує Переяслав (1654 p.), він не ща
дить пам’яти Хмельницького, а там, де він має на увазі державного 
мужа, визволителя з польської неволі, він його величає «геніяльним 
бунтівником» чи подібно.

Поряд з тим Грабович висуває ряд цікавих і вартих уваги думок 
і концепцій. Коли він каже, що козаки Шевченка одночасно «грома
да» і «організоване суспільство» (структура — стор. 107), він має ціл
ковиту рацію, але, коли він далі говорить про «чужі» явища влади, 
тут він просто не доцінює цитати з Кавказу: «В своїй x-аті своя. . .  
СИЛА. . . »  (підкреслення моє!). Тут проблеми «націоналізму» не об
минути. І не грає ролі, як ми це явище назвемо, воно буде наявне, хоч 
цей «націоналізм» не можна утотожнювати з сучасним поняттям, що 

криється під цим терміном.
Марно намагається Грабович втиснути Шевченка в іпрокрустове 

ложе терміну Р. Лінтона «nativistic movement». До свідомої спроби 
відродити і плекати вибрані галузі культури (стор 136), згідно з Лін- 
тоном, можна було б зарахувати українську передшевченківську лі
тературу. Шевченко вже новий етап.

Якщо Грабович не погоджується з досягненнями дотеперішнього 
шевченкознавства, він мав присвятити свою працю серйозній критиці, 
а не вдаватися у демагогію, мовляв, дотеперішнє шевченкознавство 
поділене на національну і комуністичну галузі. До 1931 р. ніякої різ
ниці між шевченкознавцями обабіч залізної завіси не було. Її ство
рила комуністична Москва штучно за 1930-х pp. Грабович це пре
красно знає.

Концепція та інтерпретація Грабовича викликала гостру реакцію, 
не завжди, на жаль, властиву. Звичайно, що в такому вигляді її 
прийняти не можна, але вона має деякі цікаві спостереження, які вар
то далі опрацьовувати.


