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О.П. Реєнт 

(м. Київ) 
 

СІМ ШЕВЧЕНКОВИХ ЮВІЛЕЇВ 
 
 

Напередодні 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка — ху-
дожника за самовідчуттям і поета за покликанням згори — саме час 
запитати себе: ким він був і ким нині э для України та світу? У чому 
полягає невмируща чарівність його поетичного слова? Як так трапилося, 
що прочитання його творів дало серед нащадків такий широченний 
спектр взаємовиключних оцінок та інтерпретацій поетового світогляду  
і творчого доробку? 

Обставини страдницького життєвого шляху та біографії Т. Шевченка 
добре відомі й ґрунтовно досліджені, так само, як і джерела впливів на 
формування його світогляду. Але не їм судилося стати визначальним чин-
ником майже сакрального впливу Т. Шевченка на світове українство — 
це зробила його поезія, яка витворила й сам Шевченків міф. 

Коли наприкінці 1870-х років (ще не минуло й двох десятиліть по 
смерті Поета) М. Драгоманов приступив до написання свого великого 
критичного огляду «Шевченко, українофіли й соціалізм», він уже зі-
штовхнувся з реальністю, за якої «всі, хто бравсь писати про нього, перш 
усього думали про себе, і кожний повертав Шевченка, як йому на той час 
було треба, та глядячи на те, перед ким говорилося про українського 
кобзаря». Поставивши перед собою завдання розвінчати «культ Шев-
ченка», що вже сформувався на той час серед українства у безлічі вза-
ємовиключних варіацій, М. Драгоманов і сам потрапив у тенета надто 
спрощеного як для дійсної оцінки постаті та ролі поета підходу, дій-
шовши висновку про Шевченкову «неспроможність» як соціаліста. 

Пізніше всі ті численні часів М. Драгоманова ідеологічні інтерпре-
тації Т. Шевченка вклалися у дві магістральні, крайніми втіленнями яких 
було, з одного боку, Шевченко-«більшовик», «революціонер» та «атеїст», 
якому, з іншого боку, протиставлявся Шевченко-«націоналіст», «ідеолог 
державництва», «глибоко релігійний поет». І, що важливо, обидві сторони 
вважають його поезію прометеївським «вогненним словом», що виходить 
за межі часу, історії і служить провідною зорею для всіх майбутніх 
поколінь українців. 

Ключ до зняття протиставлених ідеологічних інтерпретацій поетового 
слова запропонував у 1982 р. своїм дослідженням «Шевченко як міфо-
©  О.П. Реєнт, 2014 
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творець» професор Григорій Грабович (перше українське видання — 
1991 р.). Йому переконливо вдалося довести, що в основі Шевченкового 
поетичного космосу лежить міф, міфологічний код, творцем, безпосеред-
нім включеним учасником (у чому й проявляється Шевченкова унікаль-
ність) і продуктом якого одночасно виступає сам автор. Завдяки пси-
хологічним екзистенціальним обставинам його долі, його генію, а також 
культурній готовності читача до його сприйняття, Т. Шевченко досяг 
унікальної, позачасової співзвучності зі свідомими й несвідомими почут-
тями народу. 

Шевченкова Україна існує в міфологічному (далеке минуле й май-
бутнє як втілення картини «золотого віку», недавнє минуле й сучасність 
як поле битви парадигматичних опозицій «суспільної структури» та 
«ідеальної спільності»), а не в історичному часі-континуумі. Модель 
Шевченкового міфу є двоскладовою. Її нижчий рівень складається з низ-
ки конфліктів і ненормальних відносин, організованих навколо фунда-
ментальної бінарної опозиції ідеальної спільності (люди, народ) та сус-
пільної структури (влада, ієрархічна структура, держава та її інститути). 
Це стадія «лихоліття» у міфологічній динаміці України. Вищий, загаль-
ніший і, врешті, універсальніший рівень моделі складається з властивос-
тей та потенційних можливостей чи ідеалів, що акумулюються в ідею 
утопічного звільнення — грядущого «золотого віку». 

Важлива сторона міленарного звільнення і пов’язаного з ним утверд-
ження «золотого віку» полягає в тому, що сучасний стан буття з його 
фальшивим розумом і фальшивою мораллю замінить тріумф ідеальної 
спільності людей, як це ми бачимо у фінальних рядках вірша «І Архімед, і 
Галілей…», який є квінтесенцією міленаризму: 

…Буде бите 
Царями сіянеє жито! 
А люде виростуть. Умруть 
Ще не зачатиє царята… 
І на оновленій землі 
Врага не буде супостата, 
А буде син, і буде мати, 
І будуть люде на землі.  

Хоч ряд віршів показує, що її встановлення супроводжуватиметься 
помстою і насильством, та здебільшого поет демонструє, що майбутня 
утопія неминуче здійсниться за допомогою надприродних сил, як «па-
сивна революція». «Золотий вік», який ствердиться таким чином, Т. Шев-
ченко сприймає не як світську чи політичну, а як міфологічну й сакральну 
будову. Вона означатиме тріумф не розуму, а істинної мудрості. Важливо 



Сім Шевченкових ювілеїв 

 5 

зазначити, що ця ідеальна спільність набирає універсальних масштабів, а 
ідеальний образ України зливається з образом ідеального людства. 

Т. Шевченко торкається минулого й сучасного, аби тільки довести, 
ствердити й пояснити майбутнє і перспективу, з ним пов’язану, а саме 
апофеоз ідеальної спільності й заперечення суспільної структури. Харак-
терно, що жодну іншу можливість, наприклад «позитивного ієрархічного 
суспільства», поет навіть не обговорює — міф не шукає інших соціальних 
можливостей чи побудов. Т. Шевченко стверджує тільки ідеальну спіль-
ність, і таким чином його рішення постулює не «нормальне» суспільство, 
а тільки утопію, яка мовою політичної ідеології могла б бути визначена 
як радикальний антидержавний популізм і навіть анархізм. 

Завдяки глибинним структурам його мислення, Т. Шевченка можна 
назвати релігійним поетом. З одного боку, він має ознаки пророка, який 
часто говорить до свого народу від імені й голосом Бога. Він є посе-
редником між народом і Богом, що виконує свою місію, розкриваючи 
народові слово. З іншого боку, він, очевидно, зливається з Христом, 
архетипом Спасителя, божим агнцем, який спокутує всі гріхи людства. І у 
пророцтві, і в покуті він виконує роль носія міфу. 

У чому беззаперечна заслуга Т. Шевченка перед Україною — так це у 
тій видатній, непересічній ролі, яку зіграла його поезія у поширенні і 
прищепленні по всьому українському етнічному просторові єдиної назви 
«Україна» та етноніму «українець». 

«Пристосована», за Г. Грабовичем, особистість Т. Шевченка його 
російських повістей, «Щоденника» і значної частини епістолярної спад-
щини цілком мирно уживалася із назвою «Малоросія». А от Шевченкова 
«непристосована» особистість його поетичних творів — не знала іншої 
назви, окрім як «Україна» («Вкраїна»). Як і все інше в поезії Шевченка, 
його «Україна» становила невід’ємну складову міфологічного коду мис-
лення поета, була ідеальним позачасовим і фактично також позбавленим 
чітких просторових обрисів образом і водночас його мрією. Палка, жер-
товна, глибока та щира любов поета до вимріяної ним України, як у цих 
рядках зі «Сну» («Гори мої високії!..»): 

«Я так її, я так люблю 
Мою Україну убогу, 
Що проклену святого Бога, 
За неї душу погублю!» – 

запалила серця Шевченкового народу мрією про Україну і зробила її 
об’єктом загального прагнення на всьому українському етнічному про-
сторі. У цьому сенсі Т. Шевченко дійсно може вважатися творцем і бать-
ком сучасної української нації та українського державницького проекту: 
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омріяна ним колись його ідеальна Україна з часом матеріалізувалася 
зусиллями поколінь тих, хто цю мрію підхопив і на практиці реалізував, 
звісно, як і все що відбувається в реальному житті — не у формі абсо-
лютного ідеалу, непридатного для цього. 

Монументальна Шевченкіана — ще одне непересічне і, на перший 
погляд, почасти ірраціональне явище світового масштабу, пов’язане з 
ім’ям Кобзаря. Понад 1100 пам’ятників поетові, з яких біля 50-ти зна-
ходяться за межами України на різних континентах і материках — це, 
здається, абсолютний показник у світі як для діяча зі сфери культури. 
Встановлення більшості з них припало на другу половину минулого сто-
ліття, але й у третьому тисячолітті процес активно триває. Причому варто 
відзначити особливу консолідуючу роль монументальної Шевченкіани 
для українців світу. Пам’ятники поетові встановлювалися за рішеннями 
органів влади УРСР і продовжують з’являтися вже у незалежній Україні 
як на державний, так і на громадський кошт. 

Водночас монументальне пошанування Т. Шевченка стало справою 
честі і самоствердження українських громад по усьому світові. Окрім 
того, значна частина встановлених поетові за межами України пам’ят-
ників як у радянські часи, так і після здобуття Україною незалежності — 
це спрямований на просування нашої країни та її духовного символу у 
світі дарунок (в останні роки — часто «за обміном на основі взаємності») 
від України (звісно, із формулюванням — «від українського народу»). 

Великий вплив Т. Шевченка та його поезії на покоління українців 
одним зі своїх наслідків мав й нині актуальну практику надання імені 
Поета різноманітним знаковим для його народу громадським установам 
та інституціям. Чи не першим серед суспільно вагомих носіїв Кобзаре-
вого ім’я стало засноване 1873 р. у Львові Літературне товариство імені 
Т. Шевченка, реорганізоване 1892 р. у Наукове товариство імені Шев-
ченка (НТШ) — ця, по суті, всесвітня багатопрофільна академія наук 
українського народу, рушійна сила формування та розвитку української 
науки кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. 

У радянські часи практику присвоєння імені Т. Шевченка було про-
довжено. З 1939 р., наприклад, ім’я поета носять такі знакові заклади 
науки, освіти та культури, як Київський державний університет (нині — 
Київський національний університет), Академічний театр опери та балету 
УРСР (нині — Національна опера України). Водночас мало місце й ви-
разне профанування імені поета, яким масово освячували не лише закла-
ди освіти, науки та культури (левова частка котрих не завжди заслуго-
вувала права носити його), а й сотні колгоспів, радгоспів, машинно-
тракторних станцій тощо. 
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* * * 

200-річчя від дня народження Т. Шевченка — це вже сьомий за ліком 
значний посмертний ювілей від дня його появи на світ. Перші два з них 
(50- та 75-річчя), що припали на другу половину ХІХ ст. (1864 та 
1889 роки), через низку обставин, зокрема й притаманну тій епосі тра-
дицію відзначення переважно роковин смерті та перепоховання поета, не 
набули широкого громадського звучання. Водночас своєрідний народний 
культ Т. Шевченка і певний похідний від нього ритуал, що передбачав 
молитовне поминання поета та наявність у світлиці портрета чи іншого 
його зображення у рушниках, — вже цілком склалися станом на 1870-ті — 
1880-ті роки. 

Починаючи ж зі 100-річчя (1914 р.) від дня його народження, усі 
наступні поетові ювілеї ставали подією року за шкалою культурної та 
громадсько-політичної ваги. Більше того, відзначення 125-річчя Т. Шев-
ченка (1939 р.) започаткувало практику офіційних, на державному рівні, 
святкувань його ювілеїв. 

50-річний Шевченків ювілей у 1864 р., до якого самому поетові не 
судилося дожити три роки, пройшов тихо, камерно, непублічно. У Росій-
ській імперії не минуло ще й року, як, за влучним висловом М. Драго-
манова, сумнозвісним обіжником міністра внутрішніх справ П. Валуєва 
було розпочато «антракт з історії українофільства», а тому шануваль-
никам поета було не до спроб громадського відзначення його 50-річчя.  
В австрійській ж Галичині та на Буковині творчість Т. Шевченка на той 
час ще не встигла стати тим, чим вона стала за якихось 10–15 років. 

Поетове 75-річчя в 1889 р. припало на відлуння затяжного другого 
«антракту» в історії українського руху в Російській імперії, викликаного 
Емським указом 1876 р. імператора Олександра ІІ. В Австро-Угорщині ж 
перешкод відзначенню не чинилося, проте якоїсь загальної громадської 
програми ювілею вироблено не було, оскільки вже у 1870-х рр. у Гали-
чині творча спадщина Т. Шевченка стала виразним чинником політичної 
боротьби: різні партії та громадські діячі інтерпретували, «реконструю-
ючи» за поетичними творами, його світогляд відповідно до мети власної 
політичної діяльності. Причому спектр суджень був найширшим: від під-
несення постаті «батька Тараса» в ореолі мало не біблійного національ-
ного пророка (у працях О. Партицького, О. Огоновського тощо) до полі-
тичної радикалізації поета в дусі громадівського соціалізму (як у праці 
Ф. Вовка «Т.Г. Шевченко і його думки про громадське життя»).  

100-річчя від дня народження Т. Шевченка було першим його юві-
леєм, що привернув до себе увагу не тільки широких верств громад-
ськості, а й державної влади, сприяв консолідації як шанувальників 
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творчості поета, а також і його супротивників із російських націона-
лістичних і монархічних кіл, у середовищі яких Кобзаря сприймали перш 
за все як «творця українства», «сепаратиста» і «ворога Росії». 

Прикметою часу був масштабний, транскордонний характер святку-
вань. Так, Львову поетів ювілей запам’ятався величним і доти небаченим 
сокільським «Шевченковим здвигом». У Києві Шевченків ювілей про-
йшов під акомпанемент масових демонстрацій представників демокра-
тичної та революційно налаштованої громадськості, — як української, так 
і неукраїнської, а також спроб учинення політичними опонентами про-
вокацій під консульством Австро-Угорщини зі звинуваченням шануваль-
ників поета у «державній зраді». 

Заборона владою Російської імперії майже в останній момент («реко-
мендуючим» обіжником міністра внутрішніх справ) офіційного відзна-
чення Шевченкового ювілею (серед інших і Київська міська дума пла-
нувала вшанувати пам’ять поета) на декілька місяців поставила Шевчен-
кове та «українське питання» у центр громадсько-політичного життя 
імперії до запеклих дебатів на засіданнях Державної думи включно. 

125-літній ювілей Тараса Шевченка 1939 р. радикально відрізнявся 
від попередніх і наступних. Ступінь вульгаризації та зведення образу 
поета до несамовитого, пройнятого класовою ідеологією «більшовика» й 
«атеїста» — ніколи більше не набував таких виразних і разючих форм, як 
тоді. І все це відбувалося на тлі чисток і жахіть Великого терору, що уже 
викосив на той час цвіт української інтелігенції. 

Водночас пропагандистська машина авторитарного сталінського ре-
жиму витворила декілька яскравих монументальних зразків увічнення 
пам’яті поета, які пережили епоху й пізніше набули нового звучання. 
Відкриттям 1939 р. величного пам’ятника Т. Шевченкові роботи скульп-
тора М. Манізера на Тарасовій горі було завершено формування комп-
лексу монументальних споруд Шевченківського тоді державного, а від 
1989 р. — національного заповідника у Каневі. 

Того ж року у паркові навпроти Київського державного університету, 
якому саме було присвоєно ім’я Тараса Шевченка, постав пам’ятник 
Великому Кобзареві також роботи скульптора М. Манізера. Цьому па-
м’ятникові судилося стати культовим місцем щорічної прощі шануваль-
ників поета й офіційних делегацій, біля нього збиралися дисиденти-
шістдесятники, і продовжують збиратися, шукаючи Тарасового благосло-
вення, учасники протестних акцій. 

Така важлива у страдницькій долі Тараса Шевченка Новопетровська 
фортеця на півострові Мангишлак у казахському степу, де поет відбував 
заслання у 1850–1857 рр., що від 1858 р. носила назву Форт-Олександ-
рівський, 1939 р. отримала назву Форт-Шевченко. 
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Відзначення 150-річчя від дня народження Кобзаря 1964 р. широко 
відзначалося. на союзному рівні. Найбільш коштовні подарунки поетові — 
завершення друком приуроченого до його ювілею повного зібрання тво-
рів у 10-ти томах та перейменування декілька років перед тим засно-
ваного міста Актау у тодішній Мангишлацькій області Казахської РСР на 
Шевченко (1991 р. місту було повернуто первісну назву). 

Того ж ювілейного року з’явилися два неординарних, знакових 
пам’ятники Тарасу Шевченку: роботи скульптора Л. Молодожанина (Лео 
Мола) у Вашингтоні та спільний проект скульпторів М. Грицюка, 
Ю. Синькевича, А. Фуженка — у Москві, відкритий з ініціативи М. Хру-
щова. Образ ювіляра — «революційного демократа» — у віншувальній 
кампанії дещо втратив більшовицьку гостроту та класову різкість порів-
няно з попереднім ювілеєм 1939 р. 

175-літній ювілей від дня народження Т. Шевченка 1989 р. припав на 
переддень зміни епох в історії України, Європи та світу: вже було чутно, 
як пробиваються крізь асфальт радянської ідеології паростки україн-
ського національного відродження, уже починала розсипатися прямо на 
очах орієнтована на СРСР система країн-сателітів у Східній Європі, вже 
недовго залишалося стояти Берлінському мурові, вже почав відходити у 
минуле погляд на світоустрій крізь лінзи «холодної війни». 

Чи не вперше Шевченків ювілей так широко відкрив тоді Україну для 
світу і для нових ідей, надав можливість українцям по обидва боки океану 
запізнатися у живій розмові без ідеологічного тиску й страху. У рамках 
Міжнародного Шевченківського форуму «Від серця Європи — до серця 
України» нашу країну тоді відвідали й збагатили її своїми ідеями такі 
провідні західні шевченкознавці, як професори Г. Грабович (США) і 
В. Вовк (Бразилія). Із надзвичайним успіхом в Україні пройшли гастролі 
Музичного ансамблю імені Шевченка з Канади. Ім’я Тараса Шевченка 
обрало для себе засноване того року Товариство української мови.  
В Оренбурзі (Росія) було відкрито Меморіальний музей-гауптвахту 
Тараса Шевченка. 

І от уже збігло чверть століття від останнього великого Шевченкового 
ювілею. На черзі — 200-річчя. Промайнули 25 років, які охопили весь 
період становлення та непростого розвитку сучасної Української дер-
жави, яка, на жаль, виявилась несповна вдячною українському пророкові, 
якщо тільки на третьому десятиріччі свого існування нарешті спромог-
лася впритул наблизитися до завершення академічного видання повного 
зібрання його творів у 12-ти томах — проекту, початок першої спроби 
реалізації якого припадає ще на 1989 р. — час попереднього поетового 
ювілею. 
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Не можна сказати, що сучасна українська держава стала недоброю 
мачухою для пам’яті про Кобзаря. По-своєму, так як уміє, вона пік-
лується, виділяє кошти, оновлює, будує, реставрує, зберігає, накреслює, 
проводить, видає… Але чи робить вона це щиро із Шевченковим словом 
у серці? Чи, може, просто наслідує ритуал, який склався задовго до неї, й 
механічно освоює кошти за Шевченковими статтями у кошторисі? 

Задовго до самого ювілею не виникало ані найменших сумнівів, що з 
погляду сухих цифр статистики, українська влада впорається з організа-
цією відзначення Шевченкового 200-річчя: їй буде чим відзвітувати про 
обсяги вкладених коштів, здійснених будівельних і реставраційних робіт, 
кількість виданих книг, проведених конференцій, зустрічей і слухань. 
Але… так само не полишало відчуття, що за рядками переможних звітів 
майже напевно, що загубиться пронизливий погляд Тарасових очей, звер-
нений у душу кожного, хто хоче чути і розуміти його слово. 

І трапилось… У плин підготовчих до ювілею заходів втрутився 
Майдан… Люди, які мають гідність, вийшли, протестуючи проти обману 
та несправедливості, сваволі та жорстокості, на Майдан і майдани країни. 
Вони вийшли не самі — до них приєднався батько Тарас. 

Він був скрізь! Пронизував поглядом зі сцени Майдану та з-над входу 
до Київради — КМДА. А тепер, із революційною хустинкою на обличчі 
(хто б міг раніше подумати, що вона йому пасуватиме?!) — дивиться зі 
стіни будівлі академічних інститутів на вул. Грушевського, 4, навпроти 
барикад. Стиха ходить портретом між свого народу на недільних вічах. 
Слова його поезій резонують із думками і настроями тисяч людей та 
злітають з їхніх вуст навіть тоді, коли до смерті залишаються три кроки — 
згадаймо українського патріота, який загинув від кулі, вірменина з 
Дніпропетровщини Сергія Нігояна (вічна йому пам’ять!) та його про-
никливе декламування безсмертних Тарасових рядків з вірша «Кавказ»: 

Борітеся — поборете, 
Вам Бог помагає! 
За вас правда, за вас сила 
І воля святая! 

Т. Шевченко — сучасний, живий і актуальний як ніколи! Країна 
спрагло припадає до його творчої спадщини як до життєдайного джерела, 
перечитує й переосмислює кожен поетів рядок у пошуках відповідей на 
гострі питання сьогодення і, що найголовніше, знаходить їх.  

А от чи може хтось собі уявити, хай навіть у страшному сні, Тараса 
поряд із бійцями-катами з підрозділу МВС України «Беркут»? У компанії 
тітушків чи тих наших співгромадян, що ладні продати своє та своїх дітей 
майбутнє за 200 чи іншу кількість гривень? Чи може його Слово щось 
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значити для них? І хіба це не про них говорить поет у фіналі вірша «Во 
Іудеї во дні они»: 

Ми серцем голі догола! 
Раби з кокардою на лобі! 
Лакеї в золотій оздобі… 
Онуча, сміття з помела 
Єго величества. Та й годі. 

Здається, відповідь очевидна: Тарас Шевченко — із вільними грома-
дянами. Він — їхня гідність і моральний закон. І вони відчувають й 
усвідомлено промовляють: «З нами Бог і Тарас Шевченко»!  

Це і є справжнє, народне, коли тисячі й тисячі людей шукають і 
знаходять свою відповідь на питання: «Хто є для мене Тарас Шевченко», 
не затьмарене чиновницьким формалізмом і бездушністю вшанування 
200-літнього ювілею від дня народження Поета і національного Пророка. 

 



Т.Г. Шевченко в інтер’єрі «Довгого» ХІХ ст.: епоха крізь долю, доля крізь епоху 
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(м. Київ) 
 

ПОЕТ І ДЕРЖАВА: 
СПРОБА КОНФІГУРАЦІЇ 

 
 
У Російській імперії, у тому її просторі, що називаємо Україною, на 

час юності і формування особистості Тараса Шевченка відбувалися події, 
які так чи інакше впливали на усвідомлення поетом ролі держави і вер-
ховної влади у його житті та житті української людності. Найголов-
нішими серед них був прихід 1825 р. на престол Миколи І. Тоді Шев-
ченко мав неповних 12 років, а утрата батька затьмарила будь-які чутки зі 
столиці. Круглий сирота, а доля таких дітей і в соціально захищених 
суспільствах була нелегкою, не говорячи про державу Миколи І, в якій 
поет належав до найупослідженого стану кріпосного селянства. Скоріше 
за все, повсякдення прислуги у дячка-учителя, дячка-маляра, й у свяще-
ника та Шевченків дитячий вік не дозволяло вирізнити прихід до влади у 
Петербурзі нового обличчя.  

 
Николай I: „Я смотрю на человеческую 

жизнь, как на службу…”1 
 
На той час 35-річний Микола І запропонував своїй імперії нову 

концепцію взаємовідносин влади і підданих, конструювання якої відбу-
валося як реакція спершу на повстання декабристів 1825 р., а згодом і на 
польське Листопадове 1830 р. Ці виступи засвідчили, що частина дворян 
не бачила більше в особі імператора вищого втілення держави, вважаючи, 
що від особистості носія верховної влади, його світогляду не може зале-
жати доля усієї імперії. Відбулася трансформація, коли з головної соці-
альної опори дворянство стало головним опонентом монархії. Микола І 
також усвідомлював, що виступи спричинили вади політичного ладу, 
негаразди в управлінні і соціальному житті держави. Аби зрозуміти які 
саме, для нього був підготовлений «Свод показаний декабристов о внут-
реннем состоянии России», ретельно підібраний з їх програмних доку-
ментів. Відтепер цей звід постійно знаходився у робочому кабінеті 
імператора2, звідки він черпав нові ідеї, спрямовуючи їх на поліпшення 
імперського управління. Розглядаючи цей документ, Микола І зауважив, 
що декабристи орієнтувалися на розвинуті європейські держави з конс-
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титуційно-представницькими інституціями, де людність користувалася 
широкими громадянськими і політичними свободами, тоді як у Росії 
продовжувало зберігатися самодержавство і кріпосне право. Найбільше 
йому підійшли наміри Павла Пестеля, який бачив Росію міцною цент-
ралізованою імперією, він вказував і на відсутність справжніх законів, 
складність та заплутаність судочинства, чиновницьке хабарництво, що їх 
прагнули ліквідувати змовники. Незважаючи на критику, Микола І запо-
зичив у декабристів цілу низку пропозицій щодо вдосконалення форм 
влади, котрі сприяли б розбудові економіки держави, системи оподат-
кування, вдосконалення соціальних відносин та її культурної орієнтації. 

Хоча збагнути до кінця усю сутність декабристського світобачення 
Микола І не зміг, чому завадило насамперед юнацьке виховання з 
німецькою пошаною до дисципліни і влади, що поєднувалось з різкістю, а 
то й жорстокістю. Воно сформувало особливий психотип цесаревича, 
який у зрілому віці проявився у практицизмі, консерватизмі і доктри-
нерстві, що заважало імператорові бачити явища в їх еволюційному роз-
виткові3. За його розумінням, держава повинна базуватися на особистій 
необмеженій владі імператора з наближеною до військової субордина-
цією бюрократичного апарату. Формування правової основи абсолю-
тизму, станової його структури із міцними органами влади ставало ос-
новним завданням Миколи І. Далеко не в останню чергу, він відчув 
потребу створити нову державну ідеологію, яка відкидала б космопо-
літизм, що ним проймався Олександр І. Її основною метою мала бути 
охорона самодержавства, захист його від західноєвропейських револю-
ційних і ліберальних впливів.  

Недовіра до вищої еліти через виступ декабристів змусила Миколу І 
залучати до свого кола нові інтелектуальні сили, які почали формувати 
ідеологічну доктрину його царювання. Ними була створена ліберально-
консервативна концепція розвитку Росії, в якій чільне місце відводилося 
поступовості та доланню відсталості через підвищення освітньо-куль-
турного рівня. Політична її складова базувалась на розширенні і 
зміцненні імперської управлінської системи шляхом кодифікації законів, 
реорганізації державних інституцій. У внутрішній політиці йшлося про 
слабкі спроби обмежити кріпацтво через створення один за одним десяти 
таємних комітетів, які хоча й прискіпливо обговорювали його природу, 
однак так і не запропонували шляхів його ліквідації, а реформа управ-
ління державними селянами не змогла вирішити наболіле для Росії 
питання. У ставленні до громадських рухів і нових ідей перемагало 
бажання їх придушити як і будь-яке інакомислення. Утвердившись, ця 
практика набула нового виміру, що характеризувалася як непорушність 
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(«незыблемость политического абсолютизма»), а тому будь-які пропо-
зиції щодо зміни порядку управління, зокрема залучення громадськості 
до державних справ, імператором не сприймалися. Він став прихиль-
ником позбавленої гласності бюрократизації, вважаючи її найкращою 
формою управління. Змушуючи кожну державну установу працювати у 
межах виписаних законів, Микола І, справді, створив добре впорядковану 
поліцейську державу, яка, проте, переставала обслуговувати суспільство і 
кожну людину зокрема. Чиновницький апарат, покликаний відтіснити 
аристократичних соратників, формувався із збіднілого дворянства, яке 
почало переорієнтовуватися з військової кар’єри на цивільну і чисельно 
зростати. Установлювалася бюрократична система управління, без якої 
верховна влада не могла обійтися, а тому прагнула через контроль зро-
бити її податливою і беззаперечною до виконання імператорських роз-
поряджень.  

Само собою стало зрозумілим, що Росія, не сприймаючи західного 
досвіду, мала відшукати особливі, лише їй притаманні шляхи розвитку. 
Ідеї конституціоналізму і революції оголошувалися чужими, привнесе-
ними, такими, що не мають нічого спільного з російською традицією.  
З поширеного в Європі націоналізму Микола І, хоча й зауважив своє-
рідність кожної нації, однак сприйняв для російської лише одну: спо-
конвічно найголовнішою іманентною ознакою російського народу є його 
природна відданість самодержавній формі правління4. Незабаром вона 
набере форми доктрини «офіційної народності» і стане одним із міфів 
російської держави, в якій лише імператор має право «жаловать» загальне 
благо, а його піддані покірно чекатимуть на монаршу милість5. Надалі 
йшлося про інституції, які б втілювали обновлені ідеї та принципи в 
життя і сприяли б процвітанню Росії.  

Як вдало підмітив Річард Вортман, на відміну від своїх попередників, 
Катерини ІІ, Павла І й Олександра І, які розправлялися з своїми ворогами 
особисто і часто таємно, Микола І це мав здійснити не стільки власним 
іменем, як іменем держави, котра втілювала волю монарха6. Судове 
покарання декабристів стало першою, але далеко не останньою реакцією 
імператора на події, що сприяло зростанню нагляду і поліцейського пере-
слідування в державі. 

Імператор розпочав державну діяльність із вдосконалення Власної 
його імператорської величності канцелярії, яка відтіснила інші вищі ор-
гани влади, і через яку він почав управляти державою. Кожний її відділ 
займався завданнями, що були актуальними для імператора на той чи 
інший період. Перший — наглядав за посадовими призначеннями та пер-
сональними справами табельних чиновників. Другий відділ мав забез-
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печити державне управління законами, укладання яких покладалося на 
М.М. Сперанського, титанічні здібності якого взяли вверх над побою-
ваннями вчорашнього сибірського засланця. Вміщені в «Полное собрание 
законов» і «Своде законов» Російської імперії розпорядження верховної 
влади, ставали законами, згідно з якими держава управляла установами та 
людьми. 

На третій відділ канцелярії покладалося створення політичної поліції, 
яка б займалася розшуком не кустарно, як було раніше, а по-новому, 
професійно. Незабаром він став окремою інституцією із всеохоплюючими 
функціями, широкими правами та повноваженнями і набув статусу 
вищого органу таємної поліції. Хоча спершу задумувався він як державна 
установа, повноваження якої — дотримання порядку, окреслювалися 
цілком конкретними завданнями, про що йшлося в указі про його ство-
рення. У складі кількох експедицій, третій відділ наглядав за релігійними 
сектами і розколами, фальшивомонетниками, іноземцями та особами, 
котрі перебували під наглядом поліції, а також найважливішими з точки 
зору політичного значення подіями7. Проте на практиці, він поступово 
скотився до з’ясування проблем політичної безпеки. Переміг проект  
М.Я. фон Фока, чиновника Міністерства внутрішніх справ, який володів 
кількома іноземними мовами і для створення російської структури 
запозичив французьку систему Фуше. Обидві вони керувалися усвідом-
ленням того, що держава повинна знати громадську думку, однак різниця 
між ними полягала в тому, що французька скоріше виконувала функцію 
соціального опитування, про результати якого інформувала владу, а 
російська — займалася таємним виявленням інакомислення, зокрема, що 
думали про Миколу І його піддані та чи виконують його закони. Поліція, 
за імператорським задумом, повинна була не лише таємно відстежувати 
неблагонадійних осіб через політичний розшук, поширювати вимоги вер-
ховної влади, захищати основи самодержавства, а й спрямовувати сус-
пільну думку у його інтересах. 

Практично Фока став керівником третього відділу, а О.Х. Бенкендорф 
був лише формальним начальником, бо не мав ані потрібного рівня 
освіти, ані хватки до роботи. Проте він постійно супроводжував імпе-
ратора у всіх чисельних поїздках і став його довіреною особою. Ця інс-
титуція була цілком раціонально облаштована. Третій відділ у складі 
кількох експедицій мав ще одну структуру — Корпус жандармів, воє-
нізовану виконавчу одиницю на місцях. Її мережа у вигляді третього 
відділу, як мозкового центру, та виконавця — корпусу жандармів — 
функціонувала по всій державі згідно з адміністративно-територіальним 
поділом і мала виявляти та знешкоджувати будь-яку опозицію. Дві-три 
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губернії складали один округ, на чолі із жандармським чиновником-
генералом. На 1843 рік діяло вісім таких округів, кожний з яких не під-
порядковувався місцевому начальству. Їхній штат не був чисельним, зате 
кожен чиновник був беззастережно відданий владі, фахово зацікавлений у 
виявленні антиурядових організацій. Для постійного отримання інфор-
мації створювалась агентура, яка охопила практично всі стани сус-
пільства — від прислуги до Двору. Російське суспільство поділялося на 
декілька зрізів, ті, своєю чергою — на задоволених і незадоволених, за 
кожним з яких встановлювався нагляд, зокрема, аристократією, помі-
щиками, купцями першої гільдії, освіченими людьми, літераторами. 
Окремо виділялась така соціально небезпечна група, як інтелігентна 
дворянська молодь8.  

Російське суспільство виховувалося в необхідності підтримувати 
третій відділ, надавати допомогу, а вимоги Миколи Павловича постійно 
звітувати, змушувало того активізувати власні зусилля, можливості міс-
цевої влади і громадськості. Про те, що відділу вдалося досягнути поро-
зуміння із суспільством, О.Х. Бенкендорф заявив уже в середині 1830-х 
років9. І все ж його діяльність спершу невиразно, а з часом все виразніше 
створювала атмосферу недовіри між верховною владою і громадськістю. 

Чинам третього відділу не довелося розкрити жодної крупної змови, з 
простої причини, через слабкість громадського руху, як і будь-яких знач-
них протестів. А тому виявленим третій відділ приписував перебіль-
шення, а в разі їх відсутності там займалися простою їх інспірацією. Не 
випадково ситуацією, що склалась у державі, почали користуватися різні 
авантюристи і ділки, типу Лукомського і Медокса, з яких перший доніс 
про таємні російські товариства в Англії, яких насправді не було, а інший — 
псевдоревізував кавказьку військову лінію, а потім фабрикував справи в 
декабристському середовищі. Дещо інакше діяв Шервуд, який почав ство-
рювати наприкінці 1830-х років власне таємне товариство у Києві аби 
отримувати для себе необхідні кошти. Ця зворотна сторона діяльності 
третього відділу виявила ще одну надзвичайну його рису. До служби у 
ньому залучалися літератори, які повинні були формувати громадську 
думку, а тому ті, розуміючи значимість друкованого слова, писали твори 
на замовлення відділу. 

Листопадове польське повстання 1830 р. стало знаковим у політиці 
Миколи І, бо його наслідком було не тільки суттєве зменшення авто-
номного статусу Царства Польського у складі імперії з поширенням на ці 
корінні польські землі загальноімперського управління. Імператор серйоз-
но зайнявся інтеграцією тих земель, які увійшли до Росії внаслідок 
поділів Речі Посполитої, запропонувавши наступальні прийоми їх руси-
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фікації. Для вироблення нової політики та практичних планів створю-
вався 1831 р. Західний комітет, а 1832 р. при Державній раді — особ-
ливий департамент у справах Царства Польського, завданнями яких стала 
ліквідація існуючої різниці у становищі колишніх річпосполитських 
земель. Насамперед ліквідовувалося правове поле колишньої держави: 
припинялася чинність Литовського статуту спочатку в Малоросії, а потім 
і в Правобережній Україні. Були здійснені суттєві кроки для порозуміння 
з селянством, обмеживши його кріпосну залежність від польського пана, 
що на практиці вилилися в запровадження інвентарних правил. Польські 
навчальні заклади зачинялися, а їх місце посідали російські, із суттєвою 
зміною глибинної суті навчальних програм і російською мовою викла-
дання. Не в останню чергу, саме польське повстання змусило С.С. Ува-
рова запропонувати нову концепцію освіти, яка поєднала б загальну 
культуру з урядовою політичною програмою. Для цього освіта і наука 
отримували суттєве матеріальне забезпечення від держави, не в останню 
чергу і через присвоєння статків та наукових колекцій  Речі Посполитої10, 
широку мережу наукових і освітніх закладів, сприятливі умови для нако-
пичення прикладних знань, платою за які був суворий контроль держави 
для попередження появи тих ідей, які суперечили миколаївському дер-
жавному ладу. А тому завдання науки, яка все ще перебувала, в ос-
новному, в гуманітарному просторі, втискувалося в прокрустове ложе — 
освячувати існуючу владу й обслуговувати її потреби. Там, де держава 
була невпевнена у дотриманні її вимог, особливо щодо ролі освіти в 
русифікації молоді, управління освітою передавалося генерал-губерна-
торам, зокрема у Київському, Харківському і Віленському навчальних 
округах. 

Враховуючи роль релігійного фактора, особливий комітет займався 
програмою ліквідації уніатської церкви, внаслідок чого було укладено 
між Росією і папським престолом конкордат 1847 р., який розділив сфери 
впливу православної і католицької церков. При цьому через законодавчі й 
адміністративні заходи створювалися найсприятливіші умови для поши-
рення православ’я, відсікаючи будь-які його секти і розколи. 

Впритул з державою Шевченкові ще доведеться зустрітися і розпочав 
він знайомство з переїздом до Вільно. Туди його забрав як свого кріпос-
ного поміщик Павло Енгельгард (1798–1849), який служив ад’ютантом у 
фельдмаршала Олександра Римського-Корсакова. Останній обіймав по-
саду віленського губернатора.  
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Шевченко у Вільно і Петербурзі 
 

На час перебування Тараса Шевченка у Вільно, з 9 вересня1829 р. до 
5 травня 1831 р., місто жило в передповстанській та повстанській атмо-
сфері11. Багато з містян ще пам’ятали 1795 р., коли Литва була приєднана 
до Російської імперії. Активно обговорювалася коронація Микола І у 
Варшаві 1829 р., яка пройшла в демонстрації деякої відчуженості, яку 
варшав’яни виказали російському монархові. Участю імператора в засі-
данні польського сейму 1830 р., з заявами про нерозривну єдність Цар-
ства з Росією цікавилися дрібна шляхта, містяни, молодь, польське офі-
церство й інтелігенція. А що вже говорити про наступний сейм, який 
схвалив Листопадове повстання 1830 р. і видав маніфест до польського 
народу про завоювання незалежності та визволення  поневолених Росією 
братів. 13 січня 1831 р. на спільному засідання двох його палат Микола І 
був «звільнений» з польського престолу12. 

Містяни звертали погляди до власної історії, нагадували привілеї, що 
вони їх мали від польських королів, великих князів литовських, вважали, 
що й російський монарх міг би надати їм магдебурзьке право, згідно з 
яким вони не підпорядковувалися б губернатору, користувалися б правом 
вільної торгівлі, направляли б своїх депутатів до представницького ор-
гану13. Місто знало, що Микола І як прихильник абсолютно-монархічних 
основ, не любив поляків, вважав для себе обтяжливою корону консти-
туційного монарха. Він не раз висловлювався проти включення до складу 
Царства Польського західно-північних земель, що їх свого часу набула 
Річ Посполита. Поляки йому платили тим самим. Придушення повстання 
та конфіскація земель у його учасників спричинили потребу у створенні 
Міністерства державних маєтностей, яке почало управляти надбаними 
землями. 

Молодий Шевченко саме у Вільно набирався опозиційних настроїв 
щодо верховної влади, яких у нього не змогли відібрати ті численні її 
сценарії і символи, з якими він зустрівся у Петербурзі.  

Переїзд 22-річного Шевченка до Петербурга в 1831 р. сприяв вираз-
нішому баченню і розумінню влади, присутність якої у столиці відчу-
валася більш зримо, ніж у Моринцях, а чи у Вільному. Він з великим 
інтересом вивчав місто, його архітектурно-естетичні лінії, вглядався в 
обличчя аби зрозуміти, чим і як живуть люди. В урочистостях з нагоди 
відкриття пам’ятника Олександру І 1834 р. у вигляді Олександрівської 
колони він міг брати участь, знайомлячись з модним тоді стилем ампір, у 
якому та була виконана Огюстом Монферраном на замовлення Миколи І. 
Відвідував він і зали Ермітажу, котрий отримав значення національного 
музею, доступного для публіки.  
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Досить швидко йому вдалося зауважити, що найбільше на атмосферу 
міста впливає Двір, події, які там відбувалися, жваво повсюдно обго-
ворювалися. Серед них і принесення присяги в зв’язку з повноліттям 
спадкоємця престолу. 

Незважаючи на те, що Петербург сприяв творчості Шевченка, однак, 
він на відміну від багатьох своїх земляків, не полюбив місто настільки, 
аби залишитися у ньому назавжди. Сформований у селянській культурі, 
складовою якої було просторове довкілля з іншим природнім ландшаф-
том та простішими соціальними відносинами, йому північна столиця 
здавалась задушливою і грізною. Попри високі художні стандарти й 
інтелектуальне середовище, вона внаслідок імперської величі та зарозу-
мілості сприймалася чужою. Йому при всьому прагненні вдосконалювати 
власну творчу натуру не вдалося позбутися відчуття тієї соціальної 
прірви, яка розділяла його Україну і петербурзький вищий світ. У цьому 
постійному душевному змаганні, можливо, не до кінця рецепційованому 
поняттями й образами, перемогла українська ідентичність з її прагненням 
соціальної справедливості та причетності до власного народу з відпові-
дальністю за його долю. 

 
Шевченко в Кирило-Мефодіївському братстві 

 
Для другої половини 1840-х років характерним було потужне впро-

вадження в життя Уварівської доктрини, яка для України мала непе-
ресічне значення й окреслилась діяльністю Тимчасової комісії для роз-
гляду давніх актів та виданням нею старожитніх документів, аби виразно 
підкреслити непольське походження її Правобережжя. Прислужитися 
краю у пізнанні його історії стало мрією для Шевченка, який приїхав до 
Києва, щоб попрацювати у цій науковій установі.  

Використання історії для утвердження Російської імперії в Україні 
супроводжувалося наростанням цензури. Саме тоді набув чинності цен-
зурний статут, що блокував будь-які шкідливі ідеї з Європи. Цензори 
цілком засвоїли нові завдання: не лише забороняти їх розповсюдження, а 
й нав’язувати суспільству літературні смаки. Для цього контролювались 
періодичні видання, з правом призупиняти літературну полеміку та від-
стежувати переклади іноземної художньої літератури. Зверталась при-
скіплива увага на дешеві видання для народу. 1847 р. цензурні установи 
отримали розпорядження боротися із «стремлением некоторых авторов к 
возбуждению в читающей публике необузданных порывов патриотизма, 
общего или провинциального…»14. Швидше за все, таке розпорядження 
ініціював третій відділ, коли вперше звернув увагу на Шевченка й у 
морально-політичному звіті імператору за 1847 р. було названо його 
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прізвище. У загальній характеристиці ситуації в імперії вказувалося, що 
вчені з малоросіян задумались над власною державністю з її гетьман-
ськими часами і власною самобутністю. У підрозділі з назвою «Мало-
россия», поруч з іншими історичними регіонами (Галичиною, Царством 
Польським, Західними й Остзейськими губерніями) визначено, що через 
них Україна («Украйна»), ще донедавна найспокійніша область, утратила 
довіру імператора. І все через те, що вчителі і вихованці Університету св. 
Володимира у Києві запозичили у західних слов’ян захоплення старо-
виною та ідеями народності. Плануючи окрему слов’янську державу, 
вони мріяли про відновлення мови, звичаїв і народності Малоросії. Серед 
них був і художник Шевченко, віршами якого захоплювались українці, і 
який звеличував колишні козацькі вольності, гайдамаків, Гетьманщину. 
Для реалізації своїх намірів, — продовжувалося у звіті, — київські вчені і 
чиновники Микола Гулак, Василь Білозерський, Микола Костомаров, 
Пантелеймон Куліш та інші створили таємне товариство святих Кирила і 
Мефодія, прагнучи аби їх ідеї засвоювали й інші. Щоб не дозволити 
цього, їх було покарано, і в такий спосіб імперії вдалося утримати увесь 
край від «излишних примесей иноземного»15. 

Починаючи з Кирило-Мефодіївського братства, Шевченко більше не 
випадав із поля зору третього відділу та інших державних структур. Тоді 
ж, у травні 1847 р., інспекторський департамент Військового міністер-
ства, що займався комплектуванням військ, завів справу про відбування 
художником Петербурзької академії мистецтв рядовим Тарасом Шевчен-
ком військової служби з правом вислуги. У штабі окремого Оренбур-
зького корпусу на нього заведено було нове провадження, згідно з яким 
він потрапляв під найсуворіший нагляд. 1850 р. у Новопетрівському 
укріпленні комендантське управління розпочало нову наглядову за ним 
справу, в якій він як рядовий Уральського лінійного Оренбурзького ба-
тальйону був уперше названий політичним злочинцем. 

Смерть Миколи І та постійні клопотання друзів посприяли звіль-
ненню Шевченка із заслання у 1857 р., однак це зовсім не означало, що за 
ним припинявся нагляд. Того ж року наглядову справу започаткувала 
канцелярія московського військового генерал-губернатора. А вже наступ-
ного, 1858 р. Міністерство імператорського двору також включилося у 
наглядовий процес, адже Шевченко  почав мешкати у Петербурзі.  

Таке зрозуміле прагнення Тараса Григоровича приїхати в Україну 
1859 р., відвідати родичів і знайомих спричинило появу нових практично 
одночасно наглядових справ, у канцелярії київського, подільського і во-
линського генерал-губернатора і київського та чернігівського цивільних 
губернаторів.  
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Постійний нагляд за поетом ставить питання перед дослідником, чому 
влада так ретельно його переслідувала? Найголовнішою причиною була 
все ж боязнь його ідей, хай і висловлених у поетичній формі. Абсолю-
тистська держава за своєю природою та ще й російському варіанті по-
збавляла себе будь-якої конкуренції у цій площині, вважаючи, що лише 
вона має право їх створювати. З другого боку, Шевченко висловлював не 
лише власні думки та ідеї, а й ті, що обговорювала громадськість, з якою 
він стикався і яка самостійно позбавлена була можливості їх виказати. 
Сила його слова була настільки могутньою, що починала формувати 
інший світогляд людності, котрий не вписувався в Уварівську концепцію, 
яка не визнавала за своїми підданими права на громадянську позицію, а 
тим більше, на етнічний суверенітет. 
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ЗАБОРОНА СВЯТКУВАННЯ 100-ЛІТНЬОГО ЮВІЛЕЮ 
Т.Г. ШЕВЧЕНКА: ПОЗИЦІЯ ДЕПУТАТІВ ДЕРЖАВНОЇ 

ДУМИ (1914 р.) 
 
 
Творчість і сама особистість Тараса Григоровича Шевченка стала 

синонімом і каталізатором опозиційного до влади руху ще за життя поета 
і продовжує залишатися такою навіть через 200 років після його народ-
ження. Причому, якщо мова йде власне про ХІХ — початок ХХ ст., то цей 
символізм формувався незалежно від географічних кордонів (чи це 
Західна Україна у складі Австрійської імперії чи Наддніпрянська — в 
Російській) і характеру вимог, охопивши соціально-економічні, націо-
нально-культурні та релігійні проблеми. Саме у цьому полягав універ-
салізм творчості Т. Шевченка, її інтегральна роль для всього українського 
народу. Відтак, вже після смерті поета, тогочасні владні інститути докла-
дали максимум зусиль для нівелювання цього фактору. 

Неабияку загрозу у творчості та особистості Т. Шевченка вбачав уряд 
Російської імперії, де поряд із постійними заборонами друкувати і 
розповсюджувати його твори, практикувалася навіть заборона вшану-
вання пам’яті Кобзаря в ювілейні дати. Така політика викликала особ-
ливий громадський резонанс на початку 1914 року, тобто коли пройшло 
100 років з дня його народження. Окрім, публічних дискусій у пресі, 
масових протестів та інших форм спротиву, урядова заборона святку-
вання цієї дати викликала бурхливі обговорення відповідного питання і у 
Державній думі четвертого скликання. 

11 лютого (за ст. ст.) 1914 р. окремі депутати кадетської та трудової 
фракцій (загалом 36 осіб) внесли заяву про запит до голови Ради міністрів 
Російської імперії І. Горемикіна та міністра внутрішніх справ М. Макла-
кова. По суті, в документі йшлося про необхідність підтвердження (і у 
цьому випадку — пояснення) або спростування факту розсилки губерна-
торам та градоначальникам циркуляру із забороною проводити будь-які 
офіційні заходи та публічні збори з метою вшанування пам’яті Т.Г. Шев-
ченка (в тому числі й присвоєння його імені навчальним закладам та 
вулицям, призначення іменних стипендій, збір пожертвувань на фонд 
імені Шевченка, проведення панахид «о рабе Божьем Тарасе»). 

©  В.І. Милько, 2014 
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Разом з цим, 11 лютого 1914 р., було подано і другу заяву про запит 
від соціал-демократів (34 чол.), яка мала більш рішучий зміст і стосу-
валася не лише святкування ювілею Т. Шевченка, а й пояснення фактів 
закриття українських організацій і переслідування української преси. 
Пізніше, на засіданні 28 лютого цю заяву було відкликано (тобто фак-
тично вже після прийняття першої, кадетської). 

Варто зауважити, що процедура подачі запиту на ім’я посадової особи 
органів державної виконавчої лади та отримання відповіді на нього 
визначалася відповідно до регламенту. Зокрема, ініціювати запит від 
імені всього парламенту мала право група депутатів у кількості не менше 
30 осіб (у даному випадку ця норма була дотримана), заява яких («заява 
про запит») спочатку передавалася на розгляд в Комісію із запитів. Лише 
після доповіді представника останньої Державна дума мала право голо-
сувати за подання запиту. Відповідна процедура була іншою (скороче-
ною) лише, якщо ініціатори документу визнавали його терміновим. У та-
кому разі, для прийняття остаточного рішення, повинно виступити лише 
два депутати «за» та два депутати «проти» терміновості запиту. Власне за 
такою процедурою і працювала Державна дума у даному випадку. Однак 
в дійсності обговорення запиту перетворилося на бурхливі та затяжні де-
бати з приводу становища українського народу в Російській імперії, його 
права на власну мову та культуру. Більше того, окремі депутати часто 
переходили до загальної проблеми становища неросійських народів. 

У ході обговорення поданої «заяви 36-х», першим хто підтримав 
терміновість прийняття запиту був представник Кутаїської губернії, князь 
Варлаам Геловані (входив до опозиційної Трудової групи). «Що Шев-
ченко був великим поетом — говорив парламентар, — про це двох думок, 
я думаю, бути не може. Як всім великим поетам Росії, Шевченку не 
щастило ні за життя, ні після смерті. Життя його було наповнене 
нещастям та смутком. Але іншим поетам Росії щастило хоча б після 
смерті. Зокрема, і Пушкіну, і Лермонтову, і Гоголю, у крайньому випадку 
після смерті ставилися у кращих частинах різних міст пам’ятники, і 
навіть російська бюрократія не знаходила можливим перешкоджати орга-
нізації вшанування пам’яті цих великих поетів, але Шевченко нещас-
ливий і після смерті. Йому не хочуть пробачити того, що він писав на 
своїй рідній мові, для свого народу… У чому ж причина того безглуздого, 
сказав би я, гоніння, яке було розпочато останнім часом проти пам’яті 
Шевченка? Повторюю, єдина причина — це те, що він писав на рідній 
мові, що він любив рідний український народ, жив життям цього народу 
та приносив себе в жертву йому, рідному українському народу»1. 
Обурюючись у досить емоційній манері діям імперської влади щодо 
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заборони святкування 100-річчя від дня народження Т. Шевченка та 
заборони навіть православному духовенству служити панахиду, В. Гело-
вані, окрім моральної сторони питання, торкнувся і суто юридичної. 
Зокрема, визнавши, що стаття 83 «Городового положення» 1892 р. давала 
губернаторам право призупиняти виконання постанов міських дум, він 
підкреслив, що у даному випадку жодних подібних рішень з боку органів 
місцевого самоврядування не було, а сама вказівка заборонити проводити 
на місцях урочисті заходи надійшла згори. Подібно до цього, наголо-
шував депутат, закон 4 березня 1906 р. «Про товариства та союзи» давав 
право забороняти публічні збори лише, якщо вони порушували громад-
ський спокій або суперечили «суспільній моральності» — що теж не 
відповідало характеру та суті святкових заходів до 100-річчя від дня 
народження Т. Шевченка. У підсумку, В. Геловані закликав Державну 
думу виконати свій громадський обов’язок, тобто перешкодити незакон-
ним діям міністра внутрішніх справ Російської імперії. 

Наступним, у ході обговорення доцільності прийняття вказаного за-
питу, виступив представник фракції земців-октябристів (утворена в січні 
1914 р. представниками центристської більшості фракції октябристів) 
Дмитро Капніст (Полтавська губ.). Проінформувавши про відсутність 
відомостей стосовно існування вищевказаного циркуляру, він висловив 
надію, що прийняття інтерпеляції дасть змогу належним чином вша-
нувати пам’ять поета. Причиною подібних заборон депутат назвав страх 
влади, перш за все, щодо можливих проявів «так званого «українського», 
в лапках, руху, який останнім часом, зліва свідомо, зі сторони уряду, 
думаю, несвідомо, став змішуватися із природною прихильністю кожного 
малороса до його рідного краю»2. Від себе ж особисто, Д. Капніст 
висловив обурення сепаратистськими проявами окремих представників 
українства та, одночасно з цим, захоплення українською матеріальною 
культурою і побутом. При цьому він все ж таки висловився за тер-
міновість та доцільність запиту і ще раз підкреслив власне негативне 
ставлення до нав’язування українському народу незрозумілої мови, яка, 
за його словами, спотворена і відмінна від тієї, на якій писав Шевченко 
(!). У цілому, слід підкреслити, що фракція земців-октябристів стояла на 
правоцентристських позиціях і формально критикуючи у ІV Державній 
думі російський уряд за відмову від проведення ліберальних реформ та 
свавілля адміністрації, прагнула не допустити розширення політичних 
прав селянства (наприклад, щодо голосування на виборах) і місцевого 
самоуправління на окраїнах імперії3. 

Після виступів двох вказаних депутатів, парламентарі шляхом голо-
сування підтримали терміновість заяви про запит та перейшли власне до 
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обговорення тексту документу, яке, як було вказано, набуло загального 
характеру дебатів про розвиток українського національного руху. Так, 
першим слово взяв спадковий дворянин, кадет Сергій Іванов (м. Київ) — 
професор Харківського ветеринарного інституту (1893–1900), Київського 
політехнічного інституту (1900–1911), ініціатор та організатор Київського 
товариства грамоти. Розлога промова депутата супроводжувалася навіть 
цитатами із віршів Т. Шевченка: 

«Тоді, як, господи, святая 
На землю правда прилетить 
Хоч на годиночку спочить… 
Німим отверзуться уста; 
Прорветься слово, як вода, 
І дебрь-пустиня неполита, 
Зцілющою водою вмита, 
Прокинеться; і потечуть 
Веселі ріки, а озера 
Кругом гаями поростуть. 
Веселим птаством оживуть». 

Наголошуючи на необхідності шанування пам’яті поета, С. Іванов 
звернув увагу і загалом на українському мову, використовуючи її засоби 
закликав до кращого життя і благоденства4. Інший представник фракції 
Конституційно-демократичної партії Федір Родічев (від Санкт-Петербур-
га), подібно до колеги, назвав поведінку влади навіть «національним 
безстидством». 

Протилежність позиції та ставлення до питання, яке обговорювалося, 
виявив представник фракції правих В. Пуришкевич (Курська губ.). 
Зокрема, критикуючи опонентів, які виступали перед ним, він викорис-
товував такі словосполучення як: «істеричні вигуки», «дешевий лібе-
ралізм», «відсутність державного розуміння» та ін. Обґрунтовуючи свою 
особисту позицію щодо необхідності заборони святкування 100-річчя з 
дня народження Т. Шевченка, депутат навів приклад відомого німецького 
поета Г. Гейне, якому за пропаганду антидержавних ідей не поставили 
пам’ятник на Батьківщині (характерно, що в гітлерівській Німеччині його 
твори були заборонені, а поставлені пам’ятники — зруйновані). Більше 
того, В. Пуришкевич засудив намагання невеликої купки української інте-
лігенції перетворити свято у політичну маніфестацію, незрозумілу «вірно-
підданому» «малоросійському» народу. Об’ємний історичний екскурс 
парламентаря охопив аналіз життя і творчості І. Котляревського, Є. Гре-
бінки, М. Цертелєва, М. Максимовича, а також діяльність Кирило-Мефо-
діївського товариства з його «розпусним впливом на малоросійську 
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інтелігенцію, яка стала називатися українофільською». Згадав депутат і 
журнал «Основа», валуєвський циркуляр 1863 р., Південно-західний від-
діл Російського географічного товариства, «Київський телеграф», Ємсь-
кий указ 1876 р. та ін. Завершивши виступ досить детальним (однак 
далеко не об’єктивним) аналізом розвитку українського національно-
визвольного руху початку ХХ ст., В. Пуришкевич підсумував, що «при 
інших обставинах ми могли б з вільним серцем та з відкритою душею 
вшанувати Тараса Шевченка, але в даний момент голос державного ро-
зуму повинен нас утримати від цього»5. Цілком очевидно, що депутат 
усвідомлював значення проведення публічних заходів для наочної демон-
страції масовості та впливовості українського руху, ототожнюючи це із 
потенційною загрозою Російській імперії, її цілісності та єдності. 

Після цього виступу засідання Державної думи було закрито і обго-
ворення вищевказаного запиту продовжилося вже 12 лютого (за ст. ст.) 
1914 р. Єдиним виступаючим з цього приводу був представник фракції 
російських націоналістів і помірковано-правих, отець Калинник Рудич 
(Подільська губ.), який на основі нормативно-правових актів доводив 
право міністра внутрішніх справ розсилати розпорядження про заборону 
святкування 100-ліття з дня народження Т. Шевченка. Окремо депутат 
торкнувся релігійного аспекту питання. Зокрема, він процитував розпо-
рядження Св. Синоду, де йшлося про заборону участі православного 
духовенства у будь-яких масових заходах щодо вшанування пам’яті 
Т. Шевченка, однак при цьому було дозволено проводити панахиди6.  
У дійсності ж циркуляр Синоду із забороною проведення панахид по 
«богохульнику» Шевченку існував, а цитоване К. Рудичем розпоряд-
ження було видано лише після поширення скандалу та обурення серед 
громадськості такими діями вищого органу управління РЦП7. 

Значно більше уваги запиту було приділено на засіданнях 19 та 
26 лютого 1914 р. На першому із них на підтримку подання запиту ви-
словилися: голова сибірської групи депутатів, трудовик Володимир Дзю-
бинський (Тобольська губ.), голова кадетської фракції Павло Мілюков 
(Санкт-Петербург), соціал-демократ Іван Туляков (Область війська Дон-
ського), кадет Олександр Александров (Катеринославська губ.). 

Зокрема, В. Дзюбинський справедливо вказав: «у звуках української 
пісні батька Тараса Шевченка, який кличе трудові маси до свободи, 
єднання і братства, до слави України, дворяни-поміщики і пов’язаний з їх 
інтересами сучасний уряд бачать і до цього часу небезпеку для їх кла-
сових інтересів… очевидно, що чим вище буде хвиля української націо-
нальної самосвідомості, тим більше небезпеки для сучасного поліцей-
ського режиму…»8. 
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Досить неоднозначну реакцію викликав виступ П. Мілюкова, оскіль-
ки він розпочав його з критики дій київських націоналістів на основі роз-
логого цитування їх висловлювань (із вставками про «шайку мазепинців» 
та «український сепаратизм»). Далі депутат перейшов до більш глибокого 
аналізу українського руху на основі запропонованого А. Савенком (ліде-
ром Київського клубу російських націоналістів) поділу на три групи від-
повідно до завдань: 1) визнання українського народу окремим народом з 
окремою мовою; 2) надання Україні автономного статусу; 3) відокрем-
лення України від Російської імперії з включення її до складу Австро-
Угорщини. Однак, неодноразово вказуючи на розуміння вимог діячів 
українських діячів, він чітко підкреслив: «я вірю в еволюцію, еволюцію 
політичних відносин і політичних програм… я цілком не поділяю стрем-
ління автономістів-федералістів і вважав би здійснення їх політичної про-
грами для Росії шкідливою та небезпечною справою… термін і поняття 
«федерації» вони [українські діячі — М.В.] повинні будуть викрес-
лити…»9. По суті, ось така непослідовність, що постійно простежувалася 
у діях лідера кадетів обурила представників українства, перш за все, 
М. Грушевського та О. Лотоцького. Врешті, наприкінці промови, вка-
завши на значення Т. Шевченка як символу народної, національної куль-
тури, П. Мілюков висловив упевненість у тому, що святкування 100-річчя 
з дня народження поета відбудеться у будь-якому випадку. 

Окремо варто відмітити, що про необхідність внутрішньоімперського 
компромісу у відносинах влади з національними рухами, в тому числі і з 
українським, наголосив О. Александров: «[український народ] …має пра-
во на своє наріччя, на свою мову, на те культурне самовизначення, якого 
він чесно домагається…». 

Традиційними опонентами по відношенню до опозиційних депутатів, 
перш за все, конституційних демократів, трудовиків та соціал-демократів, 
виступили щодо обговорюваного питання члени проурядових фракцій. 
Зокрема, на тому ж засіданні 19 лютого 1914 р. останнім виступив вже 
згадуваний представник фракції російських націоналістів і помірковано-
правих Анатолій Савенко (Київська губ.), промова якого відрізнялася 
особливо негативним ставленням до українського руху. При цьому не 
зовсім є зрозумілим, зважаючи на особистість і творчість Т. Шевченка, 
визнання депутатом природності та законності стремління українців вша-
нувати пам’ять поета-лірика і виступ проти перетворення цього свята в 
політичну маніфестацію10. 

Після цього засідання було закрито, а вже на наступний день, у Києві, 
члени місцевого клубу російських націоналістів, Київське російське зіб-
рання та Свято-Володимирське церковне братство надіслали телеграми 
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міністру внутрішніх справ, св. Синоду, Петербурзькому та Київському 
митрополитам і т.д. із вимогою не допустити вшанування пам’яті 
Т. Шевченка11. 

Реакція вищих посадових осіб була наступною: заступник міністра 
внутрішніх справ В. Джунковський відправив місцевій адміністрації теле-
граму із вимогою не допустити проведення вуличних демонстрації та 
публічних заходів (винятком були лише заходи в закритих приміщеннях 
за присутності жандармів); київський генерал-губернатор Ф. Трепов вза-
галі заборонив будь-які урочистості12. 

Однак, незважаючи на ці заборони, а також масові арешти напе-
редодні ювілею (23–24 лютого), багатотисячні мітинги і демонстрації все 
ж таки відбулися не лише у найбільших містах України, а й Москві та 
Санкт-Петербурзі. 

Власне вже на наступний день після святкування (за старим стилем 
день народження Кобзаря припадав на 25 лютого), 26 лютого 1914 р. з 
метою висловити особисту повагу особистості та творчості Т. Шевченка 
виступили голова меншовиків Микола Чхеїдзе (Кутаїська губ.), вже зга-
дувані Д. Капніст (виступ був досить обережний) та П. Мілюков (висту-
пав двічі), меншовик Андрій Бур’янов (Таврійська губ.), член парламент-
ської групи незалежних, «селянин-малорос» Петро Мерщій (Київська 
губ.), представник фракції земців-октябристів Григорій Мазуренко (Хер-
сонська губ.). 

Натомість виступ лідера селянської групи фракції правих Козьми 
Городілова (В’ятська губ.) вирізнявся різкими шовіністичними та анти-
семітськими випадами (під аплодування правого крила)13. Ідейну під-
тримку йому надали А. Савенко та В. Пуришкевич, який виступав ос-
таннім. 

Таким чином, парламентське обговорення запиту щодо заборони вша-
нування 100-річчя з дня народження Т. Шевченка охопило чотири засі-
дання Державної думи. Результатом цих тривалих дебатів стало при-
йняття 161 голосом проти 115 наступного тексту запиту: 

«Чи дійсно міністр внутрішніх справ, з явним перебільшенням своєї 
влади: а) дав розпорядження про призупинення виконання постанов місь-
ких дум багатьох міст про вшанування пам’яті Шевченка, і б) заборонив 
будь-які громадські збори у зв’язку з ювілеєм, для заборони якого немає 
підстав у діючому законі про зібрання 4 березня 1906 р.? А якщо це вірно, 
то який має намір вжити п. Голова Ради Міністрів для того, щоб вша-
нування пам’яті могло відбутися безперешкодно»14. Очевидно, що остан-
ня фраза вже не мала сенсу, оскільки ювілей вже пройшов. 

Незважаючи на регламент, який передбачав надання парламенту 
відповіді від посадової особи, на ім’я якої було надіслано запит, 



Заборона святкування 100-літнього ювілею Т.Г. Шевченка… 

 31 

12 березня 1914 р. голова Ради міністрів І. Горемикін офіційно заявив 
голові Думи М. Родзянку, що не буде відповідати. Така відмова, була 
пов’язана із тим, що, за його словами, парламент, відповідно до закону, 
має право адресувати свої запити лише тим посадовим особам, які зна-
ходяться у відомстві Сенату. Відповідно, якщо голова Ради міністрів 
такою особою не являється, тому надісланий на його ім’я запит про 
заборону святкування 100-річчя з дня народження Т. Шевченка повинен 
бути переадресований профільному міністру внутрішніх справ. Однак, 
відповіді від останнього так і не було отримано. 

Загалом, запит про заборону святкування 100-річчя від дня народ-
ження Т. Шевченка був характерним прикладом неспроможності ІV Дер-
жавної думи контролювати та впливати на діяльність виконавчих органів 
влади. Така ситуація була обумовлена рядом факторів, серед яких: недос-
коналість тогочасного законодавства, конфлікти між опозиційною части-
ною парламенту та урядом, тощо. Разом з тим, варто констатувати, що 
саме публікація запитів у пресі, в поєднанні із намаганням влади ви-
правдати яскраво виражені прояви беззаконності, відіграли суттєву роль у 
падінні довіри народу до уряду, яка і без того знаходилася на критичному 
рівні. А проведення урочистих заходів, незважаючи на заборону, все ж 
таки продемонструвало не лише масову підтримку українського руху з 
боку населення, а й засвідчило, що саме постать Т. Шевченка може стати 
об’єднуючим фактором для різних соціальних верств та політичних груп 
Наддніпрянської України. 
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КИЇВСЬКА МІСЬКА ДУМА ТА ВШАНУВАННЯ  
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 
 
Початок ХХ ст. ознаменований великими революційними подіями, 

спричиненими не тільки соціальними, а й національними проблемами, 
вирішення яких мало не менш важливе значення в Російській імперії, як 
багатонаціональній державі. Після заборонних актів — Валуєвського 
циркуляра та Емського указу, друкувати книги українською мовою, ви-
ступати публічно і в театрах заборонялося. На вшануванні І.П. Котля-
ревського, під час відкриття йому пам’ятника в Полтаві 1903 р., ця забо-
рона показала справжнє обличчя самодержавства, коли перед постамен-
том зачинателю нової української літератури заборонили виступати рід-
ною мовою. Навіть події й указ Миколи ІІ від 17 жовтня 1905 р. про 
надання свободи слова, друку, зібрань не зупинили шовіністичну вакха-
налію в Росії, а в деяких питаннях навіть загострилися відносини сус-
пільства і влади. Українські громадські організації, добившись відміни 
указів, якими намагалися позбавити мови мільйонів українців, після 
спаду революційної хвилі знову потрапили під прес цензури — була 
заборонена «Просвіта» й закривалися українські газети. З наближенням 
річниць вшанування українського генія — Т.Г. Шевченка, 50-річчя від 
дня смерті 1911 р. і 100-річчя від дня народження 1914 р., до яких готу-
валися українці, зокрема і в Києві, проросійські націоналісти і церква 
розгорнули шалене травлення свідомого українства у пресі, на вулицях і 
зверненнях до влади.  

До вшанування пам’яті поета Київська міська дума звернулася ско-
ріше випадково, ніж закономірно. Вона змушена була відповісти на 
клопотання Золотоніського повітового земського зібрання, яке просило 
підтримки у спорудженні пам’ятника Т. Шевченкові у Києві. Дума з 
ініціативи 32 гласних приєдналася до пропозиції, а згодом створила 
Комітет у складі міського голови В.М. Проценка та п’яти гласних: 
Ф.С. Бурчака, М.Ф. Страдомського, М.В. Голубятникова, В.І. Бражнико-
ва, О.І. Левицького1. Цьому комітетові було доручено обрати місце для 
встановлення пам’ятника, але, як виявилося, це здійснити було непросто. 
Лише через два роки комітет прийняв рішення асигнувати на споруд-
ження пам’ятника 500 руб. із міського бюджету, організувати з’їзд пред-
ставників патріотичної ініціативи усіх інших комітетів і запросити на 
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засідання таких впливових українських діячів, як Б.Д. Грінченка, В.І. Ле-
онтовича, Є.Х. Чикаленка, В.П. Науменка, І.В. Лучицького і представника 
родини Терещенків2. Для координації дій Полтавського земства та Київ-
ської думи було об’єднано зусилля і створено новий комітет, діяльність 
якого з 1909 р. регламентувала спеціальна інструкція думи.  

Лише 1909 р. дума вперше назвала місце для пам’ятника навпроти 
реального училища на Михайлівській площі, розпочала збір коштів й 
оголосила перший міжнародний конкурс на його проект. Після відмови 
очолити жюрі конкурсу І.Ю. Рєпіним та В.О. Беклемішевим його очолив 
академік Л.В. Позен, автор пам’ятника І.П. Котляревському у Полтаві. 
Жюрі розглянуло 64 роботи, але жодна з них не задовільнила його членів, 
а деякі з проектів було означено як «бозна-які, а то й карикатурні»3. Було 
вирішено призначити другий міжнародний конкурс, котрий цього разу 
очолив знаний український живописець та етнограф О.Г. Сластіон. Але 
знову жоден проект не спромігся справити враження на жюрі, хоча серед 
його авторів були І. Кавалерідзе, І. Селезньов, О. Виноградов, Б. Езіоран-
ський та ін.  

На той час міська дума займалася ще й спорудженням пам’ятника 
Олександрові ІІ, з проектами якого приїздив ознайомитися генерал-губер-
натор Ф.Ф. Трєпов. На їх перегляді, як помітили журналісти, він демон-
стративно відвертався від проектів пам’ятника Т.Г. Шевченку, передусім 
через циркуляр П.А. Столипіна від 20 січня 1910 р. Ним же пояснюється і 
невиконання обіцянки Міністерства внутрішніх справ виділити бронзу 
для пам’ятника.  

Варто відзначити ініціативу групи гласних, котрі внесли пропозицію 
ухвалити низку заходів до вшанування ювілею поета, а саме: 1) відкрити 
училище і назвати його іменем Тараса Шевченка; 2) влаштувати у місь-
ких школах народні читання і роздати учням вірші та біографію поета;  
3) розмістити портрет Кобзаря у міській публічній бібліотеці. Дії ж влади 
були спрямовані на заборону вшанування Т.Г. Шевченка. Для цього гу-
бернатор О.Ф. Гірс викликав голову Українського клубу, і члена комітету 
М.В. Лисенка, твердо «порадивши» тому не запрошувати на свято гали-
чан4. У той же час з ініціативи Київського військово-історичного това-
риства втілювався у життя проект «Історичний шлях», згідно з яким, від 
Михайлівського монастиря до Софіївського собору мали бути встанов-
лені пам’ятники київським князям. Саме тому за вказівкою центру дума 
прийняла рішення встановити на Михайлівській площі пам’ятник княгині 
Ользі, адже для нього Микола ІІ виділив 10 тис. руб. Новим місцем для 
пам’ятника Т. Шевченку дума визначила Караваєвську площу, чим викли-
кала жваві дискусії у місті5. 
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Тоді ж активну діяльність розгорнули антиукраїнські сили, спря-
мовані на дискредитацію поета. Особливо старалися земляки, російські 
націоналісти на чолі з А.І. Савенком, називаючи поета «анархистом», 
«извергом», стверджуючи, що «он с дикой алчностью жаждет крови 
москалей, и, дождавшись расправы с ними, восстанет из гроба посмот-
реть как Днепр зачервонеет»6. Короткі розумом вони легко перекру-
чували поезію Т. Шевченка і його ненависть до самодержавної влади 
переносили на росіян. Крім них, проти пам’ятника виступав колишній 
намісник Києво-Печерської лаври архімандрит Антоній, який писав 
листи-доноси Ф.Ф. Трєпову, висвітлюючи поета як п’яницю, поезія кот-
рого тісно перепліталася з польськими революційними творами А. Міц-
кевича та С. Гощинського. Антоній вважав просунення ідеї спорудження 
пам’ятника Т.Г. Шевченку цілеспрямованими революційними діями укра-
їнофілів7.  

Саме через таку ситуацію на одному із засідань комітету 1909 р., коли 
обирався склад першого конкурсного жюрі, представники українських 
інституцій, серед яких були М.С. Грушевський, В.Г. Кричевський (львів-
ська «Просвіта»), В.П. Науменко, А.Г. Вязлов (київська «Просвіта»), 
І.І. Щитковський та Є.Х. Чикаленко, запропонували 28 кандидатур аби 
унеможливити потрапляння туди чорносотенців8. Кампанія цькування 
«мазепинців» і хохломанів широко розгорнулася на шпальтах місцевих 
газет «Новое время» і «Киевлянин». Не бажаючи діяти самостійно і 
власноруч вдаватися до репресій, генерал-губернатор Ф.Ф. Трєпов звіту-
вав міністру внутрішніх справ П.А. Столипіну: «Население г. Киева на-
считывает среди интеллигентных классов немало лиц малорусского 
происхождения, горячих сторонников малорусского направления, кото-
рые с нескрываемым удовольствием приветствуют мысль об увекове-
чении Т.Г. Шевченко постановкой ему монумента, как и все то, что 
только так или иначе связано с прошлым Украины». У відповідь 
П.А. Столипін телеграфував Ф.Ф. Трєпову вжити усіх необхідних заходів 
аби ювілей не набув характеру пропаганди ідей українських політичних 
організацій9.  

Після невдалих спроб  комітет ухвалив рішення призначити третій 
міжнародний конкурс. Кошторис пам’ятника уже складав 150 тис. руб, 
для нагородження авторів проектів виділялося 3 тис. руб. Завдяки мас-
штабному збору коштів 1911 р. у фонді нараховувалося уже 92 тис.  
569 руб 78 коп.10, а на кінець 1912 р. — 113 тис. 675 руб. 92 коп.11 Третій 
конкурс, який очолив А. Лизогуб, також не дав бажаних результатів — чи 
то через нерозуміння митцями усієї глибини постаті Т.Г. Шевченка, чи то 
через неуважність і не врахування побажань жюрі. Так, на думку мис-
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тецтвознавця Д. Антоновича, жюрі просто не могло не помітити проект 
мюнхенського архітектора барона фон Мецензеффі зі скульптурою 
М. Паращука і проект М. Гаврилика. А один із членів комітету, Є.Х. Чи-
каленко, критикував колег за те, що, визначивши новий конкурс, вони не 
поставили умови, щоб Т.Г. Шевченко був обов’язково в національному 
вбранні: «Не хочуть люди зрозуміти, що Шевченко, як народний поет, 
повинен звертати увагу прохожого народу перш за все народним вбран-
ням, шапкою і кожухом, в якому Шевченко сам любив фотографуватись 
і в яких уже звик бачити його народ»12.  

Не можна не зауважити активну громадську позицію киян, які  
4 грудня 1913 р. зверненням до міської управи закликали проявити 
зрілість щодо святкування 100-річного ювілею поета. Воно посприяло 
створенню міською думою нового комітету на чолі гласного М.С. Яро-
щевського, а на черговому засіданні того ж року було ухвалено рішення 
про перейменування Бульварно-Кудрявської вулиці на Шевченківську і 
виділено 5 тис. руб на відзначення ювілею13. 

Незважаючи на невдалі практики трьох міжнародних конкурсів був 
призначений четвертий, який відрізнявся від попередніх іменним фор-
матом, адже для участі було запрошено Ф.О. Родена, А. Шіортино, 
Л. Шервуда та М.А. Андрєєва і М. Гаврилка. По завершенні конкурсу 
переможцем було обрано роботу російського скульптора Л. Шервуда, але 
наступного дня комітет визначив свого переможця — ним став італієць 
А. Шіортино. Ця ситуація чітко змальовує розбіжності самого комітету і 
власне чому попередні три конкурси не увінчалися успіхом.  

Після схвалення проекту Л. Шервуда міський голова І.М. Дьяков 
звернувся із клопотанням до Ф.Ф. Трєпова про дозвіл на його встанов-
лення, на що той дав вказівку призупинити усі приготувння до свят-
кування ювілею. Тож через утиски влади 5 лютого 1914 р. комісія зі 
святкування припинила свою діяльність14. Тоді комітет вирішив схвалити 
проект італійця А. Шіортино як остаточний і його було надіслано на 
схвалення до Міністерства внутрішніх справ й Академії мистецтв. Але 
спочатку київський генерал-губернатор, а згодом 25 вересня 1914 р. й 
Академія мистецтв його не затвердили15. Комітет, проіснувавши до 
1919 р., так і не зміг довести справу до кінця. 

Влада одразу розгорнула хвилю утисків: спочатку указом Синоду від 
31 січня 1914 р. було заборонено проводити панахиди у храмах Києва 16, 
згодом Ф.Ф. Трєпов заборонив у всіх губерніях будь-яку підготовку до 
його відзначення17 і врешті, влада видала указ про конфіскацію «Кобзаря» 
Т. Шевченка у видавництвах і книгарнях Києва — всього було вилучено 
7800 примірників18. 
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Тож чотири міжнародні конкурси не принесли бажаного, проте вони 
дали поштовх для жвавих дискусій про непересічне значення Т. Шев-
ченка для України. Київська міська дума, перебуваючи під тиском адмі-
ністрації, не була послідовною у своїх намірах: то вона підтримувала 
громадськість, то оглядалась на імператорську владу. Саме через її полі-
тичну незрілість пам’ятник Тарасові Шевченку у Києві тоді так і не було 
споруджено. 

 
 

——————— 
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РОЛЬ ДИТИНСТВА І РОДИНИ У ФОРМУВАННІ ТАРАСА 
ШЕВЧЕНКА І МИХАЙЛА СТЕЛЬМАХА: ПОРІВНЯЛЬНА 
РЕКОНСТРУКЦІЯ БІОГРАФІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ МИТЦІВ 
 
 
В умовах сучасного інформаційного суспільства, коли часто куль-

турні цінності та духовні надбання минулого відходять на другорядний 
план, важливого значення набуває самоідентифікація особистості, яка 
можлива лише при вивченні минулого її роду, дослідження ролі місця 
дідів-прадідів у формуванні креативно мислячої пасіонарної особистості. 

Роль Тараса Шевченка в історії України та її культури неможливо 
переоцінити. Про генія Т.Г. Шевченка, його історичну місію як пророка 
нації написано тисячі наукових робіт, і статей. Місія ж Михайла Стель-
маха в тій же історії української культури, в утвердженні духовності 
українського народу не є такою масштабною як Шевченкова. Зрештою, 
практично всім подвижникам, які прийшли в український світ «після» 
Т. Шевченка, судилося бути приреченими на вільне чи мимовільне порів-
няння з діяннями великого Кобзаря на визначення «міри наступності», 
міри «залежності» чи «незалежності» від магнетизму поетичного слова 
Т. Шевченка. І в мислительному, суспільно-філософському вимірі, й у 
вимірі творчому. Михайло Стельмах цілком логічно — в колі цих діячів. 
Тому у нашому дослідженні логічно першим є Т. Шевченко, а вже за ним — 
М. Стельмах. Спробуємо провести паралелі між їхніми долями, знаходячи 
в них певні події, факти, аналогічні, близькі, смислові знаки, які можна 
«прочитати» вже з глибшим змістом, особливо коли звести ті знаки, події 
чи факти біографій кожного з них докупи. 

Наукова новизна нашого дослідження полягає у спробі порівняти 
роль родини і дитинства у формуванні двох митців слова — Тараса 
Шевченка і Михайла Стельмаха. 

Про Шевченків родовід написано багато досліджень, вельми авто-
ритетних, документальних і вірогідних: Анісов В.1, Жур П.2, Кониський О.3, 
Красицький Д.4, Лазаревский А.5, Лобода Ф.6, Чалий М.7 Поза увагою 
дослідників і не полишився також родовід М. Стельмаха: Вощенко О.8, 
Домницький М.9, Друзь І.10, Пастущак Т.11, Ткачук М.12 

Тарас Григорович Шевченко народився 25 лютого (9 березня н. ст.) 
1814 р. у с. Моринці Звенигородського повіту Київської губернії (тепер 

©  А.М. Борейко, 2014 
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Звенигородський район Черкаської обл.) у родині Григорія Шевченка та 
Катерини Бойко. Батько його — Григорій Іванович Шевченко, по-
вуличному Грушівський (1781–1825) — родом із с. Кирилівка, мати — 
Катерина Якимівна Бойко (1783–1823) — із с. Моринці. 

Перші вісім років після одруження батьки Шевченка жили в Кири-
лівці у хаті діда Івана. Родина була велика: у тісній оселі мешкали три-
надцять чоловік. Тому 1810 р. Григорій Шевченко із сім’єю переїжджає у 
с. Моринці, де оселяється в садибі засланого у Сибір кріпака Колесника, 
прозваного за бунтарство Копієм. Коли з сибірського заслання повер-
нувся власник хати, Шевченки наприкінці 1815 р. змушені були переїхати 
до Кирилівки. Оскільки в хаті діда жити було дуже тісно, то було куплено 
хату в селянина Тетерюка, де й оселилася сім’я Григорія Шевченка13. 

Тарас Григорович, хоча і народився у с. Моринці, завжди вважав 
своєю батьківщиною с. Кирилівку, яке розташоване в мальовничій місце-
вості українського лісостепу: її хвилясту поверхню перетинають маленькі 
річки, на схилах пагорбів — вікові ліси, зелені долини, байраки.  

1843 р., відвідавши Кирилівку, Шевченко намалював в альбомі олів-
цем хату, в якій провів своє дитинство, а в повісті «Княгиня», написаній 
на засланні, подав докладний опис садиби: «И вот стоит передо мною 
наша бедная, старая белая хата, с потемневшею соломенною крышею и 
черным дымарём, а около хаты на прычилку яблуня с краснобокими 
яблоками, а вокруг яблуни цветник, любимец моей незабвенной сестры, 
моей терпеливой, моей нежной няньки!»14. 

Про дитинство Тараса Шевченка та його юність, як зазначають шев-
ченкознавці, достовірних відомостей збереглося мало, зокрема, навіть 
автобіографія 1860 р. містить багато неточностей. Так, він вказує, що став 
сиротою у 8 років, тоді як насправді його мати Катерина померла  
20 серпня 1823 р., у віці 39 років, а батько Григорій помер 21 березня 
1825 р. на 44 році життя. На той час Тарасу виповнилося 11 років.  

Як зауважував один з перших дослідників родоводу Т. Шевченка 
О. Лазаревський, що «дід Шевченка (з боку батька) за ремеслом був 
швець; звідси походить і його прізвище»15 і за Д. Красицьким, «був бога-
тирської сили запорозький січовик, кіннотник, спритний, працелюбний 
довгожитель (помер 28 січня 1849 р. на 103-му році життя)»16. 

Про неньку Тараса Шевченка, яка народилася 1783 р. у Моринцях і 
була кріпачкою Василя Енгельгардта, на жаль, залишилося мало доку-
ментальних матеріалів, як і споминів сина та сучасників. Немає й світлин 
чи малюнка. Збереглася лише могила. Незаперечно єдине, як зазначають 
дослідники — біографи Т.Г. Шевченка, що мати Тараса — Катерина — 
була натурою лагідною, безмежно чутливою, жіночою і люблячою17. 
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Відомо, що Катерина Якимівна мала дівоче прізвище Бойко. Тому 
дослідники виводять її походження з Бойківщини — історичної області 
на заході України. Бойки з часом осідали і на східних землях України й 
моринські Бойки були вже «пішими» кріпаками. Панщина забирала у 
Катерини Якимівни час і тим самим забирала і у неї, і у дітей неминуче 
потрібний, навіть хоч би один материнський догляд. Але Тарасова ненька 
була з тих матерів, які віддають дітям усе своє життя до останку, які 
нічого не знають, окрім самопосвяти й непосильної праці: то на панщині, 
то в господарстві, то коло дітей (а їх стало шестеро). Вона горіла в тій 
праці й клопотах, як свічка на вітрі18. 

У своїй праці, присвяченій найдорожчій людині — матері, Тарас 
прирівнюючи її до святині висловив всю турботу, кохання, переживання:  

…стане жаль 
Мені її, і зажурюся 
І перед нею помолюся19. 

Батько Тараса Шевченка, Григорій Іванович Шевченко, народився у 
1781 р. 1802 р. одружився з моринською дівчиною, Катериною Бойко.  
І хоча селяни-кріпаки в масі своїй були неписьменні (як виняток пооди-
нокі селянські діти вчилися у примітивних дяківських школах), батько 
Тараса був письменним. У поемі «Гайдамаки» згадано, як по неділях він 
читав у сім’ї вголос Чєтьї-Мінеї. Мабуть, тому у віці 8-ми років батько 
віддав Тараса Григоровича на виучку до міщанина Губського. Грамота 
йому далася: буквар Шевченко вивчив дуже швидко; тільки Губський 
ніяк не міг справитися зі своїм учнем-пустуном. Шевченко раз у раз тікав 
від свого вчителя і завжди, бувало, щось витворить при цьому. Батько теж 
даремно намагався угамувати його. Коли Тарас трохи підріс, батько, який 
часто чумакував, брав його з собою. Про одну з таких мандрівок Шев-
ченко згадав пізніше в автобіографічному відступі в повісті «Наймичка», 
назвавши ті міста й села, що залишили слід у його пам’яті: Гуляйполе 
(Златопіль), Новомиргород, Дев’ята рота, Дідова Балка, Грузівка, Єлиса-
ветград (тепер Кіровоград). Ці подорожі також значно розширювали 
кругозір допитливого хлопця. Перед смертю батько доручив господа-
рювання в домі старшому синові Микиті. Глянувши на Тараса, в його 
розумне обличчя, Григорій Іванович, як це згадує сестра Ярина, про-
мовив: «Синові Тарасу із мого хазяйства нічого не треба; він не буде аби-
яким чоловіком; із його буде або щось дуже добре, або велике ледащо, 
для його моє наслідство або нічого не буде значить, або нічого не 
допоможе»20. 

Важливу роль у дитячі роки поета, формуванні його рис характеру 
відіграли його сестри, до яких Тарас Григорович почував особливу 
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любов: вони були єдиними друзями дитинства; з товаришами своїми 
Т. Шевченко, за переказами, не любив водитися й до жодного з них не 
прив’язувався, як буває в дітей, навіть з братами-дітьми він був досить 
стриманий. Уся його дитяча прихильність зосереджувалася на сестрах21. 

Малий Тарасик повсякчас виділявся серед дітей, проявляючи свою 
талановиту натуру: дуже любив малювати, легко навчився читати і пи-
сати, добре запам’ятовував усе почуте, особливо його уяву вразили гай-
дамацькі спогади діда Івана, який знав безліч пісень і легенд.  

У шкільні роки почалося знайомство юного Шевченка з творами 
книжної художньої літератури, написаної переважно церковнослов’ян-
ською мовою. Можливо, ще в шкільні роки він знав вірші-пісні козака 
Семена Климовського, зокрема широко популярну пісню «Їхав козак за 
Дунай». Його згадано в тексті повісті «Близнецы», написаної на засланні. 

Важко сказати, чи міг Шевченко під час навчання у дяків читати 
«Енеїду» І. Котляревського. В уста оповідача в автобіографічній повісті 
«Художник» автор вклав такі слова: «Давно, очень давно, еще в при-
ходском училище, украдкою от учителя читал я знаменитую перелицо-
ванную «Энеиду» Котляревского»22. 

Про ранні спроби писати вірші матеріалів майже немає, а от чимало 
спогадів збереглося про перші спроби малювати. Всі діти полюбляють 
малювання, але в Шевченка це була особлива пристрасть, вияв одного з 
його покликань. О. Лазаревський зазначав: «С раннего детства у Тараса 
Григоровича особенно была заметна страсть к рисованию: где только 
можно было, на стенах, дверях, дорогах, Шевченко постоянно малевал, 
углем или мелом. В школе, когда уже он мог достать бумагу и карандаш, 
страсть эта развилась в нем еще сильнее»23. 

Ф. Лобода (Ф. Лебединцев), згадуючи наймитування Тараса в Гр. Ко-
шиця, писав: «...в досужие часы рисовал углем на коморе и стайне 
петухов, людей, церковь, даже и киевскую дзвиныцю»24. 

Таким чином, з малих літ полюбив Тарас природу, красу України і як 
художник, і як поет відображав її у своїх пізніших творах. Але серед 
цього земного «раю» життя бідних кріпаків було пеклом. На самому собі, 
на долі своїх батьків, братів і сестер пізнав Тарас Григорович, що таке 
кріпацтво; відчув лиху волю п’яних дяків, лихої мачухи, попа-визис-
кувача. У своїй багатющій пам’яті зберіг він невичерпні скарби усної 
народної творчості — численні пісні, казки, легенди, перекази. Власне, 
український фольклор давав йому знання з тих «предметів», яких не було 
в дяківській «школі»: рідної мови, літератури, історії, суспільство-
знавства. З молоком матері засвоїв він рідну українську мову, яка згодом 
стала його літературною мовою. Кріпацьке оточення Шевченка, усна 
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народна творчість формували його соціальну і національну самосві-
домість25. 

У контексті нашого порівняльного аналізу родоводів двох неперевер-
шених митців слова нашої літератури та дослідження чинників, що фор-
мують літературний талант спробуємо проаналізувати родовід поета та 
прозаїка — селянського сина Михайла Стельмаха. 

Михайло Панасович Стельмах народився 24 травня 1912 р. у селі 
Дяківцях Літинського району на Вінниччині в незаможній родині хлібо-
роба Панаса Дем’яновича Стельмаха, який, господарюючи на злиденному 
клаптику землі, володів і столярним ремеслом26. 

Появі Михайлика на світ передувала напрочуд романтична історія 
зустрічі в одеській церкві робітника доків та служниці-сироти — це було 
кохання з першого погляду, і Панас Стельмах просив руки своєї обраниці 
Ганни у її роботодавців-німців — адже ніяких ближчих претендентів на 
роль родичів не знайшлося. Новоспечена родина повернулася на бать-
ківщину чоловіка — у с. Дяківці, де і народився первісток та єдиний син — 
Михайлик27. Проте через деякий час довелося знову їхати до Одеси, де 
батько працював вантажником у порту. Коли Михайликові виповнилося 
вісім років відбулося остаточне повернення до с. Дяківців (деякий час 
родина мешкала у клуні, а невдовзі батько купив стареньку хатину, де 
диміла піч і виспівували цвіркуни). Але любов до м. Одеси Михайло 
Стельмах проніс крізь усе своє життя. «В Дяківцях я народився, а 
дитинство моє до восьми років проходило в Одесі, на Херсонській, зараз 
це вулиця Пастернака 16. Тоді я пізнав запах моря, ловив і бички і рачки. 
Можливо, від того у мене така пристрать до рибалки. Тут пізнав я 
героїчну Одесу з розповідей батька та потьомківців, які заходили до нас в 
гості. Пройнявся ритмом одеських заводів. Познайомився з одеськими 
вулицями. Я пізнав друзів, і романтичну, і героїчну, і трудову Одесу» — 
пригадував Михайло Панасович28. 

Проте своєю батьківщиною все-таки вважав с. Дяківці, де серед ма-
льовничої природи Прибужжя, в рідному селі минали його дитячі та 
юнацькі роки. Злиденне життя не пригасило любові до рідного краю, до 
пісні народної, до праці, розпалювало мрію про сонячну правду й щастя 
на рідній землі29. 

Дитинство письменника припало на перші пореволюційні роки — 
тяжкі роки громадянської війни, руїни, голоду. На всю сім’ю були одні 
чоботи, тож не дивно, що батько мусив нести до школи Михайлика на 
руках, загорнувши у свою кирею30. 

Багато незабутніх вражень лишилося від дитячих років. І одне з них — 
від вистави, яку вперше побачив Михайлик у сільській хаті-читальні. 
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Враження було таке сильне, що хлопець вирішив і сам написати п’єсу. 
Немало днів і ночей працював над нею — і таки написав. Звичайно, це 
було дитяче, наївне писання. Але отой потяг до поетичного слова, до 
мислення образами, потяг у світ чарівного слова — то був прояв при-
родного обдарування, таланту31. 

Неабиякий вплив на формування малого Михайла мала його мати, 
Ганна Іванівна, добра, ласкава і невтомна трудівниця, закохана в усе 
гарне, таємничо-романтичне, в душі якої бриніли струни поезії, струни 
народної пісні. Вона перша пробудила в дитячому серденьку любов до 
навколишньої природи, навчила маленького Михайлика милуватися вра-
нішніми росами і легеньким ранковим туманом, подовгу вслухатися в 
«бентежні звуки далеких дзвонів», що їх струшують на землю з високого 
піднебесся оті казкові гуси-лебеді, повертаючись весною з далекого ви-
рію. Під впливом матері хлопчик навчився розпізнавати загадково-ма-
льовничий світ української природи. Ось як він про це згодом напише у 
своїй автобіографічній повісті «Гуси — лебеді летять…»: «Коли на городі 
з’являвся перший пуп’янок огірка чи зацвітав повернутий до сонця 
соняшник, мати брала мене, малого, за руку і вела подивитися на це диво, 
і тоді в блакитних очах її назбирувалося стільки радості, наче вона була 
скарбничим цієї землі. Вона перша в світі навчила мене любити роси, 
легенький ранковий туман, п’янкий любисток, маковий цвіт, осінній 
гороб і калину… Мати, наче святкового дня, очікувала садіння, косовиці, 
жнив; вона любила, щоб снопи були гарними, як діти, а полукіпки стояли, 
наче парубки, — плече в плече. І дуже полюбляла в жнива після праці 
лягти на воза і дивитись на зорі, на Чумацький Шлях, на Стожари і на 
отой Віз, що народився із дівочих сльозин. «Як гарно у тихому світі, аж 
чути, як земля дихає», — зітхаючи, говорила сама собі»32. 

Сам Михайло Панасович згодом так писав про роль матері у ста-
новленні його письменницького таланту: «Не знаю, як би склалася моя 
доля, коли б біля неї не стояла, мов благання, моя зажурена мати. Я й досі 
чую на своєму чолі, біля свого серця спокій і тепло її позазільованих, 
потрісканих рук… Цієї уваги до всього доброго, красивого вділила мати й 
мені33». 

З особливою ніжністю згадував письменник про батька, Панаса 
Дем’яновича, колишнього селянина, який згодом ставши кочегаром на 
крейсері «Жемчужний» під час російсько-японської війни (1904–
1905 рр.), ризикуючи життям, коли одного разу ворожий снаряд влучив у 
котел, кинувся в саме пекло і ліквідував пошкодження, врятувавши кора-
бель. За цей подвиг його нагородили Георгіївським хрестом34. Особливою 
винагородою батькового вродженого гонору була звичка носити високий 
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картуз, який у Дяківцях називали сталінським. У ньому він на всіх фото-
знімках. Розповідають, що цей картуз поклав син у татову труну35. 

Про любов батька Панаса Дем’яновича до свого єдиного сина за-
свідчує і той факт, що дивакуватий селянин продав, навіть, єдину корів-
чину, лиш би Михась учився. Створюючи у майбутньому образ батька, 
Михайло Стельмах виписував його, як втілення вікової селянської муд-
рості і доброти, характерної риси для простих, чесних трудівників-
хліборобів. Уже перед смертю простий неписьменний селянин заповів 
синові: «Якщо вже пишеш, Михайле, то більше пиши про любов. Бо це 
потрібно людям».  

Згодом про батьківське життєве кредо М. Стельмах писав: «Дома він 
[батько] говорив про нашу працю як про щось героїчне: «Хмари йдуть 
на нас, громи обвалюються над нами, блискавки падають перед нами і за 
нами, а ми собі оремо та й оремо»36. 

Отже, на думку О. Вощенко, образ батька у творчості М. Стельмаха 
постане глибинно закоріненим образом хлібороба, що втілює архетипні 
національні риси: вікову селянську мудрість, доброту (згадаємо, як Панас 
носить сина до школи загорнутого в кирею), працелюбність, честь37. 

У яскравій картині Михайлового дитинства особливе місце займав дід 
Дем’ян, у минулому селянин — кріпак, котрий працював у графа Кочу-
бея, якогось нащадка відомих Кочубеїв, що був майстром на весь Літин-
ський повіт (пошукати треба було вправнішого коваля, стельмаха, меха-
ніка): вирізблював з дерева, стельмахував (виготовляв вози і сани), робив 
скрині, кінську упряж, віялки, сівалки, кував підкови, ставив хати38. Так, 
у повісті «Гуси лебеді летять» М. Стельмах з документальною точністю 
змалює працьовитість свого діда Дем’яна, пишаючись його талантом і 
вчинками: «Серед майстрового люду найбільшої слави зажив мій дід 
Дем’ян, якого знав увесь повіт. Чого тільки не вмів мій дідусь! Треба десь 
зробити січкарню, драча, крупорушку чи керата, — співаючи, зробить, 
дайте тільки заліза, дерева і ввечері добру чарку монопольки. А хочете 
вітряка, то й вітряка вибудує під самі хмари; у кузні вкує сокиру, у 
стельмашні злагодить воза й сани, ще й дерев’яні квіти розкидає по 
них»39. А ще дід Дем’ян — по-селянськи щиро кохав землю. У сільському 
гурті він нахвалявся, що «…для нього, бідного чоловіка, найдорожчі 
поле, вірна дружина й пісня». Дем’ян полюбляв і дотепне слово, часто 
використовуючи в спілкуванні з односельцями м’який подільський гумор. 
Свого улюбленого діда Стельмах згодом обезсмертив в образі Івана 
Яроша з роману «Хліб і сіль», вклавши у вуста літературного героя 
Дем’янові слова: «Не той помер, кого спіткала смерть, а той, хто несе 
свою душу на торг чи на поклін»40. 
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Отже, Божа іскра, колискова матері, дідівська народна мудрість, бать-
кове слово, краса природи рідної землі, з її народними піснями, леген-
дами, традиціями та звичаями стали саме тими засадами, що вплинули на 
формування літературного таланту таких митців неперевершеного слова, 
як Тарас Шевченко і Михайло Стельмах. 
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ПРАВООХОРОННА СИСТЕМА  
РОСІЙСЬКОГО САМОДЕРЖАВСТВА У БОРОТЬБІ  

З УКРАЇНСЬКИМ ДРУКОВАНИМ СЛОВОМ  
(Т. ШЕВЧЕНКО І ТРАНСПОРТНА ЖАНДАРМЕРІЯ) 

 
 
В умовах сучасної політичної ситуації в Україні, коли мовне питання 

та регіональна приналежність громадян однієї країни все частіше стають 
збудниками «найстрашнішої хвороби» будь-якої держави — національ-
ного розколу, актуально звучать слова великого Кобзаря: «Нема на світі 
України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго 
добра…». Саме ці рядки геніального сина України — Тараса Григоровича 
Шевченка, написані більше ста років тому, донесені до нас у серцях 
поколінь мають сьогодні поєднати братів-українців не тільки обох сторін 
Дніпра, а й усіх її поліетнічних та поліконфесійних, різнополітично 
орієнтованих регіонів України. 

Історіографія нашого дослідження охоплює досить великий спектр, 
умовно її можна класифікувати за проблематикою на дві групи: 1) до-
слідження інституту транспортної жандармерії; 2) дослідження інституту 
цензури в Російській імперії. До дослідників першої групи відносяться 
наступні вчені-поліцеїсти: Ю. Гончарова1, М. Єрошкін2, Д. Мамлеєва3, 
І. Омельченко4, В. Панько5, З. Перегудова6, Є. Самойленко7, М. Сізіков8, 
М. Щербак9, А. Чайковський10, О. Ярмиш11. Другу групу складають до-
слідження: А. Бережного12, С. Григорьєва13, Г. Жиркова14, А. Зайончков-
ського15, Д. Іванова16, М. Лемке17, Н. Патрушевої18, В. Чернухи19, Н. Ен-
гельгардта20, Н. Щербак21, О. Надточія22, О. Кирієнка23, І. Коляди24. 

Наукову новизну нашого дослідження становить аналіз діяльності 
інституту транспортної жандармерії у боротьбі з українським рухом та її 
взаємодії з ЖПУЗ, його відділень із центральними цензурними органами 
в українських губерніях у складі Російської імперії на початку ХХ ст. 

Українські губернії у складі Росії в цензурному відношенні опи-
нилися у значно гіршому становищі, ніж, приміром, Польща чи Фін-
ляндія, саме для Південно-західного краю, як офіційно йменувалася Над-
дніпрянська Україна, окрім загальних для всієї імперії цензурних правил, 
застосовувалися ще й додаткові. Суть їх зводилася до того, щоб в 
українських книгах, де говориться про українську народність і мову 
©  С.І. Вергун, 2014 
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українську, «українці не давали переваги любові до своєї малої бать-
ківщини перед любов’ю до Отечества»25. Але саме у творах Тараса 
Шевченка любов до своєї батьківщини звучала з незнаною досі силою. 
Варто зазначити, що поезія Т. Шевченка, як і його життя, відзначена 
тернистим шляхом, яким вона йшла до свого адресата — простого 
українського народу, при чому, як і за життя митця, так і після його 
смерті. Як і сам поет, так і збірки його творів зазнавали заборон із боку 
системи правоохоронних органів самодержавства: цензурних органів та 
жандармсько-поліційних, у тому числі й підрозділів і чинів транспортної 
жандармерії. Так було не лише за життя поета, але й ще тривалий час по 
його смерті, коли творчість Т.Г. Шевченка стала об’єктом полювання 
великодержавних «цензурних скорпіонів». Неодноразово на рівні цирку-
лярів Департаменту поліції все, що було пов’язано з творчістю та ім’ям 
Т. Шевченка заборонялося, починаючи від творів і завершуючи заходами 
щодо вшанування роковин народження та смерті національного поета.  

Перш, ніж розглянути заборонену творчість Кобзаря на початку 
ХХ ст., та методи боротьби правоохоронних органів Російської імперії, 
включаючи транспортну жандармерію, з так званою неблагонадійними 
шевченковими матеріалами, варто дослідити історію цензурних заборон 
творчості великого поета. Цензурний апарат Російської імперської сис-
теми посилив свій вплив на початку 1860-х рр., саме тоді було реалі-
зовано ідею про перебудування «недостатньо дієвої» цензурної машини. 
Так, у листопаді 1859 р. височайшим повелінням, Головне управління 
цензури було відокремлено від міністерства народної освіти. Реформу-
вання цезурної системи вилилось у зобов’язання органів цензури систе-
матично контролювати літературу, скеровувати її до істинної мети освіти 
і державної користі26.  

З кожним роком методи вищезгаданих органів ставали усе жорст-
кішими, так, вже через рік, у 1861 р. на одному із засідань цензурної 
комісії було розглянуто Статут про «поступовий перехід від поперед-
жувальної цензури до каральної», а це означало посилення цензурних 
обмежень та утисків. Однією з причин таких кроків влади була без-
посередньо політична ситуація в країні та активізація діяльності ради-
кальних терористичних організацій. У такій ситуації творчість Т. Шев-
ченка відразу ж опинилася у центрі уваги. Вже за два роки по смерті 
поета, у 1863 р. чигиринський єпископ Серафим ініціював заборони 
служити панахиду по Тарасу Шевченку, а деякі рукописні твори поета 
поповнили собою списки нелегальної літератури27. А вже у 1867 р. до 
шефа жандармів князя В. Долгорукова надійшов анонімний лист про те, 
що «з мертвого Шевченка відродилася ціла зграя самих завзятих 
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сепаратистів і ненависників Росії»28. З прийняттям Емського указу 
(1876 р.), різко збільшилася кількість цензурних посягань до Шевчен-
кового слова, де головним стає слово «воспретить»29. За словами О. Ло-
тоцького цензурні переслідування шевченківських творів «досягли свого 
апогею» з приходом до влади Олександра ІІІ (з 1 березня 1881 р.)30. Так, 
імперським урядом було накладено цілий ряд заборон так чи інакше 
пов’язаних з ім’ям великого українського поета. У циркулярі Головного 
управління у справах друку від 24 лютого 1881 р. містилася заборона 
публікувати в газетах статті, які закликають шанувати пам’ять поета. 
Циркулярами того ж відомства від 6 квітня 1881 р. до друку було забо-
ронено рукопис книги М. Комарова «Про життя та пісні Кобзаря 
Т.Г. Шевченка», А в поданні, надісланому до Київського окремого цен-
зора з іноземної цензури від 26. 11. 1881 р., зазначалось, що брошура «на 
малоруському наріччі «Гайдамаки» Т.Г. Шевченка з огляду на її тенден-
ційну спрямованість уявляється незручною до надрукування»31. Так само 
«незручною», а тому такою, що «повинна бути заборонена до надру-
кування» визнається збірка «Чтение для народа. Выпуск 2-ой. Т.Г. Шев-
ченко», яка мала б вийти 1882 р.32. У 1883 році Цензурний комітет 
вимагає заборони навіть тих поезій, які раніше були надруковані33.  
У 1885 р. за «негативне ставлення до «москаля» і «Московщини»» було 
заборонено видавати і розповсюджувати в окремою книгою поему 
«Катерина». Того ж року, циркуляром від 26 липня було дозволено 
перевидання поеми Тараса Шевченка «Наймичка» «...з обов’язковим 
дотриманням правил правопису російської мови, а не до буквального 
передрукування примірника…»34. Цензура у 1890-х рр. не оминула твор-
чість Т. Шевченка, яскравим прикладом цього є повідомлення окремого 
цензора від 21 червня № 1141, адресоване Головному управлінню у 
справах друку, в якому зазначалося, що поема «Іван Підкова» може бути 
надрукована, але вже 8 серпня Головне управління справ друку відповіло, 
що ці твори категорично не можуть бути надруковані, оскільки поема 
«вся проникнута жалем про втрачену Україною незалежність» і тому вона 
«може збудити в народних масах вельми небезпечні спогади»35. 20 лю-
того 1892 р. циркуляром за № 1064 цензором Фрейманом було накладено 
вето на друк п’яти творів Шевченка («Гомоніла Україна»; «Ой гляну я, 
подивлюся...»; «Ой я свого чоловіка в дорогу послала...»; «Орися ж ти, 
моя ниво...»; «Понад полем іде...»36), що входили до збірки українських 
пісень М.В. Лисенка. 3 лютого 1893 р. до друку заборонено «Гайдамаки». 
22 листопада 1894 р. циркуляром Головного управляння… за № 6846 три 
вірші Шевченка були виключені зі збірки «Украинский кобзарь. Мало-
российские песни знаменитых писателей: Шевченко, Котляревского и 
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пр.», решта творів повинна була бути виправлена «согласно требованиям 
русского язика». 5 серпня 1899 р. було заборонено також коректуру 
«Неофітів»37. 

Рубіж ХІХ–ХХ ст. знаменував собою нову хвилю цензурних заборон. 
Посилення революційних настроїв серед населення, особливо української 
інтелігенції, постійна підривна діяльність антиурядових установ, яка про-
являлася у розповсюдженні заборонених цензурними органами неблаго-
надійних творів, врешті-решт, перша Російська демократична революція 
1905–1907 рр., стали причинами посилення урядової реакції в усіх сферах 
діяльності. Вірші Т. Шевченка, будучи політично неблагонадійними та 
революційними, найбільшого переслідування зазнали у період столипін-
ської модернізації Російської імперії, коли російське самодержавство 
спробувало вжити реальних заходів, спрямованих на збереження недо-
торканості столітніх засад існування своєї імперії (1907–1911 рр.). Саме ці 
роки відзначені такими заборонами: 

- 20 квітня 1909 р. директор народних шкіл Подільської губернії дає 
термінове розпорядження інспектору народних шкіл 3-го району 
Подільської губернії про вилучення в школах книги «Життя 
Тараса Шевченка»; 

- 1910 р. — заборонено до поширення «Кобзар» за редакцією Івана 
Франка; 

- 22 грудня 1910 р. з подачі харківського архієпископа Арсенія, 
«Кобзар» було визнано «дуже шкідливим для народу в анти-
моральному та антирелігійному напрямках»; 

- 24 лютого 1911 р. було накладено арешт на «Малий Кобзар для 
дітей», а всі примірники вилучались; 

- 1911 р. заборонено повне видання творів Тараса Шевченка. 
У роки Першої світової війни з новою силою посилюються цензурні 

обмеження та заборони щодо українських публікацій і книговидань. 
Діяла військова цензура, яка особливо суворою була в окупованій росій-
ськими військами Галичині.  

22 січня 1914 р. київський губернський «Союз русского народа» у 
доповідній записці міністру внутрішніх справ просив заборонити заходи 
щодо вшановування пам’яті Т. Шевченка та організацію встановлення 
пам’ятника поету у Києві: «… Неможливо зупинятися тепер лише на 
художньому боці поезії Шевченка, неможливо підтримувати неправдивий 
погляд на нього, як на народного поета. За таких умов вшанування його 
пам’яті буде зв’язуватися в умовах значної частини населення Малоросії 
із думкою про визнання його анархічних ідей… Спорудити пам’ятник 
Шевченку саме в Києві — принизити значення Києва». 
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- 24 січня 1914 р. було видано циркуляр міністра народної освіти 
про заборону святкування ювілею Т.Шевченка у Києві38. 

На початку ХХ ст. український національно-визвольний рух поси-
люється. Це було пов’язано не тільки з появою перших політичних партій 
та радикалізацією діяльності його активістів, а зростанням їхньої про-
паганди творчості Т. Шевченка серед пересічного громадянства україн-
ських земель у складі Російської імперії. Українські політичні партії 
цілком справедливо вбачали у поезіях Кобзаря дієвий інструмент впливу 
на формування національної самосвідомості українців, радикалізації їхніх 
настроїв. Тому самодержавна репресивна машина з новою силою спряму-
вала свої зусилля на заборону Шевченківського слова. Одним із під-
розділів цієї системи на початку ХХ ст. виступала транспортна жандар-
мерія, зокрема її ключовий підрозділ, жандармсько-поліційні управління 
залізниць. Виявлені нами архівні матеріали засвідчують, що особливе 
місце у діяльності Київського ЖПУЗ та підзвітних йому жандармських 
поліційних відділень залізниць посідала боротьба з українським націо-
нально-визвольним рухом, зокрема вилучення та недопущення поши-
рення творів Т. Шевченка. В українських губерніях Російської імперії, 
особливо у роки революції (1905–1907 рр.) та період — Столипінської 
модернізації (1907–1911 рр.) активно розгорнули свою діяльність забо-
ронені політичні партії, з’явилася україномовна преса. Не маючи прямих 
цензурних повноважень, співробітники Київського ЖПУЗ активно залу-
чались до цієї діяльності. Зокрема, чини транспортної жандармерії мали 
вилучати та не допускати поширення у друкованих виданнях таких забо-
ронених цензурою творів Тараса Григоровича Шевченка, як: «Кавказ», 
«Чигирин», «Пустка», «За думою дума…», «Розрита могила», «Холодний 
Яр», «Завищаниє», «Сон», «Сидючи в неволі 1847 року», «За байраком 
байрак…», «Мені однаково, чи буду…», «Не кидай матері, казали…», 
«Чого ти ходиш на могилу?..», «(Костомарову)», «Ой три шляхи ши-
рокії…», «Не спалося, а ніч як море…», «Понад полем іде…», «Пустка», 
«Хустина», «Минають дні, минають ночі…», «В неволі тяжко, хоча й 
волі…»). Як зазначалось у відомчому циркулярі, якщо, хоча б один з цих 
творів містився у друкованому виданні, чи випадково виявленому лис-
туванні, що транспортувалося поштовими залізничними потягами, тран-
спортні жандарми зобов’язані були, згідно регламенту, тимчасово вилу-
чати такі матеріали та передавати примірники до спеціальних цензурних 
органів, які мали вирішували їхню подальшу долю. 

У цьому контексті цікавим є віднайдений нами в архіві циркулярний 
документ. Так, у таємному циркулярі Дерпатаменту поліції начальнику 
Коростенського відділення Київське ЖПУЗ зазначалось:«Задержавать на 
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почте и передавать местному губернскому начальству бесплатные эк-
земпляры некоторых периодических изданий… Киевская губерния: 
г. Киев — «Дзвін», «Печатное слово», «Киевский день»; г.  Умань — 
«Вести»; г. Канев — «Каневская неделя»; г. Бердичев — «Голос правды»; 
г. Черкассы — «Черкасские отклики»; г. Одесса — «Маленькие Одесские 
новости», «Вечерняя южная мысль», «Одесский понедельник», «Слово 
истины», «Раннее утро»39. Вилучення цих видань також пояснювалось 
друком на їхніх шпальтах заборонених поезій Т. Шевченка40.  

Якщо ж детальніше розглядати повноваження саме транспортної жан-
дармерії та її цензурних повноважень і так звані «стосунки» творчості 
Т. Шевченка з цим правоохоронним інститутом, то варто розглянути і 
проаналізувати циркуляр.  

Отже, боротьба з українським друкованим словом у Російській імперії 
здійснювалася за допомогою чітко організованого механізму правоохо-
ронної системи самодержавства, що включав, крім органів цензури, й 
інститут транспортної жандармерії. В умовах наростання революційних 
настроїв, невдоволення політикою самодержавства посилюється цензур-
ний контроль, особливо за україномовною літературою. Літературна 
спадщина великого Кобзаря ще за його життя була у полі зору цензури, а 
після його смерті цензурні заборони й обмеження посилювались. Поряд з 
цензурними органами підрозділи транспортної жандармерії також ви-
ступили інструментом боротьби самодержавства з українським рухом.  
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(м. Рівне) 
 

ТАРАС ШEВЧЕНКО В ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ 
МІСТ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ: ВІД ЗАБОРОНИ  

ДО ВШАНУВАННЯ (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) 
 
 
У сучасному вітчизняному містознавстві усе потужнішого звучання 

набуває дослідження соціокультурної складової міського життя. Відтак 
проблема формування міського освітньо-культурного середовища, один із 
аспектів якої пропонуємо розглянути у цій публікації, достатньо акту-
альна і потребує вивчення. 

Насамперед щодо суті терміна. На нашу думку, в поняття «освітньо-
культурне середовище» вкладається система багаторівневих духовних 
контактів між представниками міського соціуму у різних лакунах ос-
вітньо-культурного життя: навчанні, громадській діяльності, сфері до-
звілля тощо. Підкреслимо, що при розгляді цієї проблеми на матеріалах 
міського простору Правобережної України у хронологічних межах другої 
половини ХІХ — початку ХХ ст. засадничими виступають два моменти: 
державне регулювання процесу формування освітньо-культурного сере-
довища і чинник громадських та приватних ініціатив у його творенні 
містянами різних соціальних, етнорелігійних, професійних груп тощо.  

Як відомо, при чисельній перевазі українського автохтонного насе-
лення на Правобережній Україні цей регіон, перебуваючи спочатку у 
складі Речі Посполитої, а від кінця ХVІІІ ст. — Російської імперії, 
традиційно залишався поліетнічним. Однак у міських його поселеннях 
українська етнічна складова ніколи не була визначальною. Якщо у тра-
диційній міській культурі українська етнічна спільнота усе ж таки 
зберігала свою окрему нішу (спільна релігійна практика, сімейне вихо-
вання, організація дозвілля тощо), то креативну міську культуру про-
дукувати їй ще було не під силу.  

Згуртувати українську освічену громаду, почути її доволі слабкий 
голос у міському культурному довкіллі Правобережної України, як вреш-
ті і в усіх українських губерніях Російської імперії, могли б знакові 
національні символи. Потужним національним символом для української 
спільноти від середини ХІХ ст. постав образ Тараса Шевченка — Вели-
кого Українця і вимовлене ним слово, яке було зрозуміле і мешканцям 
міст, і українських сільських просторів. Як сам Шевченко творив образ 
©  О.П. Прищепа, 2014 
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єдиної України1, так і її духовна еліта витворювала образ провідника 
нації2. Прикметно, що символічною постаттю національної історії Тарас 
Шевченко постав в умовах «хвороби бездержавності» українського ет-
носу, роз’єднаного кордонами між двома імперіями — Російською та 
Австро-Угорською. По суті Т. Шевченко зі своєю страдницькою жит-
тєвою стезею і визначними здобутками на літературній ниві виконував 
ідеологічну, просвітницьку, виховну, культурно-синтезуючу роль збирача 
докупи «українськості» у всіх її проявах3. При цьому його слово було 
зрозуміле не лише українцям, а й усім, хто мріяв про засади спра-
ведливості, особистої гідності незалежно від статків, етнічної приналеж-
ності, культурних уподобань. 

Тарас Шевченко, як відомо, народився на Правобережній Україні. 
Його «мала батьківщина» окреслювалася у межах тодішньої Київської 
губернії (Звенигородський повіт Київської губернії). Українське Право-
бережжя для Т. Шевченка — це і рідна домівка, і територія його манд-
рівок, і водночас — простір, який він наповнював багатогранними худож-
німи образами у своїх поетичних і прозових творах.  

Наскільки ім’я Т. Шевченка було відоме в містах трьох українських 
правобережних губерній Російської імперії — Київської, Волинської і 
Подільської? У який спосіб і для яких цілей вважала за доцільне ним 
«розпоряджатися» доволі нечисельна міська освічена українська спіль-
нота? Як на це реагувала місцева влада? Чому і через багато років після 
смерті Кобзаря імператорська адміністрація так панічно боялася поши-
рення Шевченкового слова в Україні, відтак і увічнення пам’яті про 
нього? На основі таким чином сформульованого запитальника до істо-
ричних джерел спробуємо відшукати сліди українського компонента у 
творенні міського освітньо-культурного середовища Правобережжя. 
Серед масиву проаналізованих документальних матеріалів виокремимо 
періодичні видання, які на початку ХХ ст. друкувалися в окремих пові-
тових містах Правобережної України, а також збірки опублікованих ар-
хівних документів, поміж яких ґрунтовне і масштабне документальне 
видання «Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: 
спроба державного урегулювання (1847–1914)», яке лише нещодавно 
вийшло у світ4.  

Відзначимо, що твори Шевченка користувалися популярністю в 
Україні ще за його життя — від середини 40-х років, про що навіть через 
три десятки років був змушений констатувати міністр народної освіти 
Д. Толстой: «сочинения Шевченки и других малороссийских писателей, в 
рукописях, жадно перечитывались и затверживались на память привер-
женцами малороссийской старины и местной молодежью»5. 
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В умовах, коли в середині ХІХ ст. міські книгарні та публічні біб-
ліотеки ще не набули поширення в містах Правобережжя, наблизити 
творчість Шевченка до освіченого містянина могло б розповсюдження 
його творів через мережу шкільних бібліотек. Однак система поповнення 
їх навчальною, художньою, публіцистичною літературою, чітко регла-
ментована державою, передбачала жорсткий контроль з боку міністерства 
народної освіти. Драматичні обставини арешту Т. Шевченка у справі 
Кирило-Мефодіївського братства й висунуті обвинувачення у тім, що 
«сочинял стихи на малороссийском языке самого возмутительного 
содержания»6, перекрили і цей вузький канал поширення його друко-
ваного слова. Як відомо, одним із результатів розслідування діяльності 
кирило-мефодіївців стала заборона і вилучення з продажу надрукованого 
у 1840 р. Шевченкового «Кобзаря»7. Таємним  циркуляром попечителя 
Київського навчального округу від 2 вересня 1847 р. ця книжка разом із 
творами інших учасників Кирило-Мефодіївського товариства — П. Ку-
ліша та М. Костомарова — мала бути вилученою з бібліотек усіх навчаль-
них закладів і доставлена до попечителя округу8. 

Після короткочасного періоду послаблення заборони Шевченкової 
творчості на початку 60-х років, коли з’явилися сподівання на довго-
очікувані реформи в Російській імперії, цю практику було продовжено. 
До прикладу, у 1876 р. директор Білоцерківського реального училища, 
виконуючи чергове розпорядження очільника Київського навчального 
округу про вилучення зі шкільних бібліотек книжок українською мовою, 
окрім видань Г. Квітки-Основ’яненка, І. Котляревського, Марка Вовчка, 
журналу «Основа» за 1862 р., надіслав до Києва ще й два примірники 
«Кобзаря» Т. Шевченка, цілком легально виданого у С.-Петербурзі  
1860 року9. 

Варто зазначити, що окремі шкільні наставники молоді наприкінці  
60-х — початку 70-х рр. усе ж таки ігнорували офіційне негативне 
ставлення до постаті Т. Шевченка, в діяльності і творчості якого влада 
вбачала загрозу посиленню сепаратистських настроїв в Україні, й нава-
жувались у класних аудиторіях популяризувати його твори. Про один 
такий епізод з життя Рівненської гімназії згадував російський письменник 
Володимир Короленко у автобіографічному творі «Історія мого сучас-
ника». Як відомо, у 1866–1871 рр. йому довелося навчатися у цьому 
навчальному закладі. Одного разу напередодні очікуваного інспектування 
гімназії, вчитель російської словесності В. Авдєєв звернувся до рівнен-
ських гімназистів з такими словами: «Я хочу вам напомнить, что наша 
программа кончается Пушкиным. Все, что я Вам читал из Лермонтова, 
Тургенева, особенно Некрасова, не говоря о Шевченке, в программу не 
входит»10. З іншого фрагмента цього тексту дізнаємося, що поміж рів-
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ненських гімназистів твори Шевченка поширювалися і в рукописних 
списках: «вообще в это время под влиянием легенд старого замка и 
отрывочного чтения (в списках) «Гайдамаков» Шевченка романтизм ста-
рой Украины опять врывался в мою душу, заполняя ее призраками 
отошедшей казацкой жизни…»11. 

Негативне ставлення міністерства народної освіти до вивчення по-
етичної творчості Кобзаря в навчальних закладах не зазнало змін і на 
початку ХХ ст., коли усе ж таки склалися сприятливіші умови для попу-
ляризації його імені. «Если составить список вещей, о которых нельзя 
говорить в гимназии, то получится объемистая тетрадь… О политике 
нельзя, о революции нельзя, о любви нельзя, … об украинской истории 
нельзя, о Шевченке нельзя, украинские песни петь — и то нельзя… 
Попробуй спеть на гимназическом вечере. Кроме «Реве та стогне Днепр 
широкий» ничего нельзя», — так описував життя вихованців Черкаської 
чоловічої гімназії напередодні Першої світової війни у автобіографічній 
повісті «Перша міністерська» О. Лебеденко. Однак поза межами «шкіль-
них казематів», як стверджував автор, учнівська молодь таки співала ук-
раїнських пісень12.  

Тут, безумовно, спрацьовував небезпідставний острах державних осіб — 
насамперед представників вищого ешелону влади, що українське слово 
виступає переконливим засобом формування національної ідентичності, 
відтак, його поширення потрібно контролювати. Особливо, коли воно 
промовлялося таким геніальним творцем, як Т. Шевченко. 

У шкільних аудиторіях заборона накладалася не лише на Шевченкове 
слово, а й портретні зображення митця. Наведемо приклад. Подібно до 
решти керівників середніх і початкових навчальних закладів КНО, дирек-
тор Вінницького учительського інституту у червні 1914 р. отримав цир-
кулярне розпорядження від попечителя округу А. Деревицького про недо-
пустимість вивішувати на стінах класних аудиторій портретів Шевченка, 
які, на його думку, «нередко выделяются среди других величиною и 
бывают украшены вышитыми полотенцами, зеленью и т. п.». При цьому 
головним аргументом виступала теза, що вивчення творчості україн-
ського письменника не було передбачено курсом російської словесності13. 

Фактично перекритим для Шевченкових книжок залишався й шлях до 
читача через мережу публічних і народних бібліотек. По-перше, бібліо-
течних закладів у містах та містечках Правобережної України було ще 
недостатньо, а по-друге, як у випадку зі шкільними бібліотеками, їх 
книжковий репертуар посилено контролювався державою. 

У цій ситуації розповсюдженню книжок Шевченка могла посприяти 
книжкова торгівля, оскільки усе ж немає підстав незаперечно стверд-
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жувати, що твори Шевченка були під повною забороною в Російській 
імперії. І це попри те, що як Головне управління у справах друку, так і 
окремі цензори під різними приводами постійно відхиляли пропозиції про 
перевидання творів Т. Шевченка. Відомо, що в Російській імперії збірка 
поетичних творів Шевченка «Кобзар» перевидавалася не менше двох 
десятків разів14. Книжки Великого Українця друкувалися як у північній 
столиці, так і в окремих містах українських губерній (Київ, Харків, 
Одеса), й користувалися стабільним попитом, який постійно зростав15. До 
них долучалися ще й закордонні видання, які нелегально доправлялись до 
Російської імперії, зокрема, із Австро-Угорщини16. 

Враховуючи географічне розташування Києва і його потужну полі-
графічну базу на рубежі століть найбільш доступними для населення 
Правобережної України стають київські видання творів Шевченка. Саме 
тут, починаючи з 90-х років пропагувати українську книжку, нести її в 
широкі народні маси (при цьому не оминаючи й пересічного міського 
жителя Правобережжя) заповзято взялися нечисленні україномовні ви-
дання, редакція газети «Киевская старина», Київське товариство грамот-
ності, а згодом — Київська «Просвіта». Технічні досягнення в полігра-
фічній справі дозволили здешевити друковану продукцію і наростити 
наклади. У 1894 р. у Києві був видрукуваний дешевий «Кобзар» Шев-
ченка у кількості 20 тисяч примірників, який дуже швидко розійшовся17. 

І все ж окрім Києва в інших містах Правобережжя випадки друку 
творів Т. Шевченка були рідкісним явищем. Так, 1900 р. у Черкасах, 
завдячуючи спільним зусиллям київського видавництва «Вік» (випускало 
лише українські книжки) та власнику місцевої друкарні В. Колодочці був 
надрукований «Малий Кобзар» Т. Шевченка, який мав усього 7 сторінок 
тексту18. Його тираж склав тисячу примірників, сама ж книжечка кош-
тувала 5 копійок19.  

На рубежі ХІХ — початку ХХ ст. видання книжок українською 
мовою (у тому числі і Шевченкових) набуває важливого значення в 
інтересах народної просвіти. Їх поширення сприяло запуску механізму 
культурної взаємодії освічених представників міського соціуму із шир-
шими верстами міського населення. В домівках не чисельної інтелігенції 
міст та містечок Правобережжя, яка ще досить слабко ідентифікувала 
себе як українська, книжки Шевченка були настільними. До прикладу, 
Надія Суровцова, українська громадська діячка доби Української націо-
нальної революції 1917–1921 рр., письменниця і перекладачка, згадуючи 
дитячі роки, проведені в Києві та Умані, писала: «Культ Шевченка змалку 
панував у нашій родині»20. Однак українській інтелектуальній спільноті 
потрібно було ще багато зробити для того, щоб ім’я українського генія 
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сприймалося усім українським етнічним загалом як образ провідника 
нації та символу України. Реалізації цієї ідеї сприяло вшанування Шев-
ченкових роковин.  

Пошанування українського генія на просторах міського Право-
бережжя бере свій початок від травня 1861 р., коли труну з тілом Кобзаря 
привезли в Україну і поблизу Канева, на високому пагорбі Дніпра, було 
здійснено перепоховання його праху. Даремно адепт імператорської вла-
ди М. Юзефович, голова Київської археографічної комісії у 1875 р. 
намагався поширити думку, що «простой народ остался совершенно 
равнодушен к его могиле и чуть ли не забыл уже о ней»21. Представники  
української міської інтелігенції усілякими способами «наводили мости 
порозуміння» між народом та обраними ним героями, поміж яких постать 
Шевченка стала визначальною.  

Наведемо приклад. Штатний наглядач  Канівського двокласного місь-
кого училища В. Гнилосиров від 1873 р. упродовж майже трьох десятків 
років подавав приклад безмежної пошани до пам’яті Кобзаря. Як пові-
домлялося в газеті «Каневская неделя» від 8 березня 1913 р., «живучи у 
Каневі, Василь Степанович весь час доглядав за могилою Т.Г. Шевченка, 
впорядковував її, садив квіти і в його житті це було єдине місце, де він 
спочивав душею»22. 

Поступово ритуал відвідання могили Кобзаря, а також його малої 
батьківщини увійшов до повсякденних практик широкого загалу укра-
їнців, поміж яких були й містяни Правобережної України. Вже згадувана 
Н. Суровцова так оповідала про колективний похід шевченківськими міс-
цями на початку ХХ ст. уманського шкільного товариства: «…зібралися в 
похід, відвідали Моринці, Кирилівку, зробили фото з жорнова, що лежав 
на місці, де була хата Шевченка, подивилися на кущ калини, під яким 
ховався Шевченко від мачухи, намилувалися краєвидами, і наші серця 
тремтіли від зворушення»23. 

Фактично одноосібне чи колективне відвідування Шевченкових 
«місць пам’яті» давало інтелектуальну поживу для формування соці-
альної ідентифікації особистості і спільноти, що в сучасній суспільній 
думці трактується як історична пам’ять, яка,  за П. Норою, ґрунтується на 
«місцях пам’яті» і «героях», з якими ця спільнота себе ідентифікує24. 
«Пам’ять породжується соціальною групою, яку вона згуртовує», — 
стверджував французький дослідник25 . 

Виняткове значення для формування образу Кобзаря як символічної 
постаті національної історії мало святкування ювілейних роковин 
Т. Шевченка26. При цьому «місцями пам’яті» могли виступати храми, де 
служили панахиди за померлим, стіни тих громадських інституцій, де 
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звучало Шевченкове Слово і Слово про нього, пам’ятник Кобзареві 
(навіть сам процес його ініціювання), власне усе, що дозволяло уникнути 
забуття про Великого Українця. 

Спробуємо окреслити горизонти Шевченкових «місць пам’яті» на 
мапі міського простору Правобережної України. Безумовно, у формуванні 
традиції відзначення ювілейних пам’ятних дат  Шевченка чільне місце 
належить Києву як центру освітнього і загалом культурного життя Пра-
вобережжя. Саме тут, у лютому 1881 р., панахидою по Шевченку доволі 
скромно вшанували 20-ті роковини смерті поета представники україн-
ської громади. Однією з умов її проведення була вимога губернської 
адміністрації, що «ніяких демонстрацій і промов не буде», за що особисто 
поручилися професор університету св. Володимира Володимир Антоно-
вич та  театральний і культурний діяч Михайло Старицький27. 

Безумовно, сприятливіші умови для консолідації української куль-
турної спільноти навколо Шевченкових роковин і, зокрема, його ювілей-
них дат, склалися після революційних подій 1905 р. Так, 26 грудня 1906 р. 
у соборі м. Звенигородка Київської губернії вперше було відправлено 
панахиду по великому поетові, а напередодні місцева комісія Київського 
комітету грамотності на своєму засіданні прийняла рішення про споруд-
ження у Звенигородці народного дому в пам’ять Т. Шевченка28. 

Широку діяльність на початку ХХ ст. по вшануванню пам’яті про 
українського поета проводили українські товариства «Просвіта»: Київ-
ське (створена на честь Т. Шевченка), Житомирське, Подільське. Пере-
важно їх поле діяльності обмежувалося губернськими центрами Право-
бережжя, однак Подільська «Просвіта», яка мала головний осідок у 
Кам’янці-Подільському через Могилівський відділок поширювала свою 
діяльність і в повітовому Могилеві-Подільському29. На публічних просві-
тянських заходах до роковин поета практикувалося виголошення рефе-
ратів про життєвий шлях Кобзаря, поміж учасниками масових дійств 
поширювалися книжки поета, а також література про його життєвий 
шлях. Однак загальноміські Шевченківські свята залишалися під забо-
роною на території усієї Російської імперії.  

З нагоди 50-річчя від дня смерті поета житомирська «Просвіта»  
27 березня 1911 р. організувала панахиду в Михайлівській церкві, а на 
початку березня збиралася провести народні читання, підготувала й кон-
цертну програму. Дозвіл на проведення літературно-вокальної вечірки 
був отриманий лише на початку травня, й цей захід відбувся у вщент 
заповненому глядачами залі. «Коли просвітянський хор наприкінці ве-
чірки заспівав «Заповіт», глядачі як один побожно встали», — писав один 
із учасників цього дійства30. Так зароджувався ритуал Шевченківських 
свят, який поширений і до сьогодні.  
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На початку ХХ ст. до популяризації спадщини Шевченка активно 
підключилася поки що малочисельна україномовна преса. Вже згаду-
ваний спарений березневий випуск (число 7–8) російсько-української 
щотижневої газети-журналу «Каневская неделя», яка виходила у повіто-
вому Каневі на Київщині у 1913 р., майже повністю був присвячений 
вшануванню 52-х роковин смерті Кобзаря. Упорядники номера щедро 
скористались візуальним матеріалом, розмістивши на газетних шпальтах 
світлини самого Т. Шевченка, його могили, хати в с. Моринцях, де він 
народився. Тут же були уміщені вірші як самого поета, так і поетичні 
рядки посвяти Кобзареві від щирих шанувальників його творчості. В од-
ному з дописів підкреслювалося, що заборонити Шевченкове слово в 
Україні владі вже не вдасться: «… були часи, коли Слово Великого Вчи-
теля, навіть його ім’я, пошепки ширились по Вкраїні. Говорить вголос 
було небезпечно. Одначе, незважаючи на всі заборони, поставлені коло 
його Слова, воно розірвало їх і гучно залунало по всій Україні…»31.  

Тісніше згуртувати українську громадськість в містах Правобережної 
України могла б спільна культурна праця. Один із таких проектів був 
пов’язаний із наміром спорудити у Києві пам’ятник Т. Шевченку, від-
криття якого планувалося спочатку до 50-х роковин смерті поета  
(1911 р.), а згодом — до 100-ліття від дня народження (1914 р.). Як 
відомо, ідею збору коштів по підписці підхопили насамперед земства 
Лівобережної України (Золотоноша, Полтава, Прилуки)32, згодом до них 
долучилися й земські інституції Правобережжя (на виборній основі 
впроваджені у 1911 р.), а також окремі органи міського самоврядування. 

До прикладу, у 1909 р. Подільська земська управа повідомляла 
Об’єднаний комітет по збору коштів на спорудження пам’ятника Шев-
ченкові у Києві, що населення Летичівського, Проскурівського, Кам’я-
нецького повітів пожертвувало від 95 до 257 рублів33. Усе-таки земства у 
першу чергу представляли інтереси сільського населення регіону, пози-
цію ж міських громад насамперед уособлювали органи міського само-
врядування. Окрім Київської міської думи, ідею спорудження пам’ятника 
Шевченкові у 1910–1913 рр. підтримали міські думи Житомира на Волині 
і Балти на Поділлі, заклавши до міських бюджетів витрати у сумі 100 і  
25 рублів34. І хоча, як відомо, пам’ятник Кобзареві так і не був спо-
руджений, виборне міське представництво отримало можливість висло-
вити свою позицію щодо знакової постаті української історії та укра-
їнського письменства. 

Безперечно, такі поодинокі приклади радше засвідчують про ігнору-
вання указаної ініціативи української громадськості міською владою, 
однак тут важливо відзначити той момент, коли нібито суто «українська 
справа» набуває загальноміського виміру. 
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У рік 100-літнього ювілею Кобзаря у виборних органів міської влади 
з’явилася ще одна нагода підтримати/не підтримати вшанування пам’яті 
Т. Шевченка. Так, Кам’янець-Подільська міська дума обрала Шевчен-
ківську комісію, яка запропонувала перейменувати на честь поета одну з 
вулиць цього губернського міста, назвати його іменем одну із шкіл, у 
кафедральному соборі відслужити панахиду по поетові, провести уро-
чисте засідання міської думи, на якому один із гласних повинен був 
виголосити промову, присвячену пам’яті поета. Залученню до Шевчен-
кових урочистостей широкого міського загалу мав посприяти літера-
турно-музично-вокальний вечір у народному домі імені О. Пушкіна35.  

Того ювілейного 1914 р. мешканці Черкас пропонували міській владі 
вшанувати пам’ять про Кобзаря низкою заходів, а саме: назвати Смі-
лянську вулицю Шевченко-Тарасівською, найменувати міську ремісничу 
школу Тарасівською, організувати у травні екскурсії учнів і вчителів 
міських шкіл на могилу поета, уповноважити кількох гласних міської 
думи покласти під час екскурсій вінок до могили Кобзаря, видати за 
рахунок міського бюджету дешеву збірку віршів поета і роздати її усім 
учасникам цих екскурсій. Однак, як відомо, черкаський міський голова 
відмовився цю колективну заяву містян винести на обговорення думи. Не 
була прийнята постанова про святкування Шевченківського ювілею й 
Уманською міською думою, як того вимагали уманці, внаслідок чого 
було припинено його підготовку, яка велася місцевим літературно-
художнім гуртком36. 

Наведені приклади засвідчують про формування зародків громадян-
ської позиції у містян Правобережної України щодо такої знакової постаті 
української історії, як Тарас Шевченко. Реакція імператорської влади на 
ініціативи громадськості була прогнозовано негативною: «торжества 
отменяются совершенно»37. Заборонені були навіть офіційні панахиди по 
Т. Шевченку. Особливо державну адміністрацію непокоїла можливість 
задіяти у ювілейних заходах учнівську молодь. Вимоги не допустити 
«устройства в… школах юбилейных собраний в память Шевченко и 
вообще каких-либо отступлений от обычного хода будничной учебной 
работы, а равно о недопущении распространения в сих школах тен-
денциозной «украинской» литературы» були розіслані у формі таємних 
циркулярів по усіх навчальних закладах Правобережної України38.  

Чому так жорстко імператорська влада реагувала на увічнення пам’яті 
про Кобзаря? Не лише тому, що його творчість сприяла утвердженню та 
розвиткові української мови, а зміст творів визначив їхню високу оцінку в 
суспільстві39. Вочевидь ще й тому, що його образ сприяв формуванню 
спільної національної пам’яті українського етносу, що суперечило вели-
кодержавним національним інтересам Російської імперії.  
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Як відомо, заборонений, але відзначений 100-літній ювілей Т. Шев-
ченка резонансного звучання набув лише у Києві, чого не скажеш про 
інші міста Правобережжя. Але непримиренна позиція самодержавства у 
цьому питанні спричинила до консолідації української спільноти на 
всьому міському просторі Правобережної України, якій тепер було вже 
кого боронити — поборника українства на рідній землі. 

Постать Шевченка продовжує консолідувати й сучасне українське 
суспільство, перед яким постав новітній виклик часу: бути чи не бути 
Україні ефективним державним організмом і рівноправною поміж усіма 
країнами. І як актуально промовляють до нас газетні рядки, надруковані у 
1913 р.: «Ми віримо, що за кожним роком, роковини, присвячені його 
пам’яті, будемо стрічати не серед таких невідрадних обставин, які па-
нують тепер. Ми віримо, що ніяка темна сила не зламає його вистра-
данної Слави, не потушить вогню, котрий запалило його Слово і упев-
нено скажемо, що скоро-скоро «світ тихий, не вечірній тихенько засяє»40. 

 

 

——————— 
1 Забужко О. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу. — 3-є вид. — 

К.: Факт, 2006.  
2 Литвин В. Образи Великого Кобзаря в українській інтелектуальній історії (до  

200-річчя від дні народження Т.Г. Шевченка) / за ред. В.А. Смолія. — К.: НАН України, 
Інститут історії України, 2014. — С. 3. 

3 Забужко О. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу. — С. 11. 
4 Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного 

регулювання (1847–1914). Збірник документів і матеріалів / Відп. ред. Г. Боряк; Упоряд. 
Г. Боряк, В. Баран, Л. Гісцова, Л. Демченко, О. Музичук, П. Найденко, В. Шандра; НАН 
України, Ін-тут історії України; Укрдержархів. ЦДІАК України. — К.: Ін-тут історії 
України НАН України, 2013. — 810 с.  

5 Там само. — С. 105. 
6 Там само. — С. 9. 
7 Там само. — С. 7. 
8 Ровно 700 років. 1283–1983. Збірник документів і матеріалів. — К.: Наукова дум-

ка, 1983. — С. 29; Рівне-720: від давнини до сучасності. Кн. 1. — Рівне: Волинські 
обереги, 2003. — С. 48. 

9 Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного 
регулювання (1847–1914). — С. 145. 

10 Короленко В.Г. История моего современника. Книги первая и вторая. — М.: 
Государственное издательство художественной литературы, 1948. — С. 232. 

11 Там же. — С. 220. 
12 Лебеденко А. Первая министерская. Повесть // Собрание сочинений: В 3-х т. —  

Т. 1. — С. 112. 
13 Держархів Вінницької області, ф. 54, оп. 1, спр. 2, арк. 35. 



Т. Шевченко в освітньо-культурному просторі міст Правобережної України… 

 65 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

14 Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного 
регулювання (1847–1914). — С. 663. 

15 Петров С.С. Книжкова справа в Києві. — К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2002. —  
С. 233.  

16 Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного 
регулювання (1847–1914). — С. 253. 

17 Там само. — С. 267–268.  
18 Репертуар української книги. 1709–1916. Матеріали до бібліографії. — Т. 4. 1895–

1900. — Львів, 1999. — С. 395. 
19 Мельниченко В.М. Вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка на Черкащині: зародження 

та розвиток традицій // Краєзнавство Черкащини. Збірник. — Черкаси: «Вертикаль»: 
видавець Кандич С.Г., 2011. — С. 48. 

20 Життя Надії Суровцової, описане нею самою в селищі Нижній Сеймчан Мага-
данської області // Наука і культура. Україна. Щорічник АН УРСР. Тов-во «Знання» 
УРСР. — Вип. 24. — К., 1990. — С. 437.  

21 Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного 
регулювання (1847–1914). — С. 121. 

22 Каневская неделя. — Канев. — 1913. — 8 марта. —  № 7/8. — С. 9. 
23 Наука і культура. Україна. Щорічник. — С. 437. 
24 Зашкільняк Л. Історична пам'ять та історіографія як дослідницьке поле для 

інтелектуальної історії // www.inst-ukr.lviv.ua/files/23/810Zashkilniak.pdf.  
25 Нора П. Проблематика мест памяти // Франция-память / П. Нора, М. Озуф,  

Ж. де Пюимеж, М. Винок. — СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1999. — С. 20. 
26 Литвин В. Образи Великого Кобзаря в українській інтелектуальній історії (до 

200-річчя від дні народження Т.Г. Шевченка). — С. 26.   
27 Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного 

регулювання (1847–1914). — С. 181. 
28 Мельниченко В.М. Вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка на Черкащині: зародження 

та розвиток традицій. — С. 45. 
29 Світова зірниця. — Кам’янець-Подільський. — 1906. — 18 травня. — № 13. —  

С. 8. 
30 Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного 

регулювання (1847–1914). — С. 481, 483. 
31 Каневская неделя. — 1913. — 8 марта. —  № 7/8. — С. 2. 
32 Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного 

регулювання (1847–1914). — С. 510. 
33 Сваричевський А. Заборонений, але відзначений // www.tovtry.km.ua/en/history/ 

statti/zaboronenyj_vidznacheny. 
34 Центральний державний історичний архів України у м. Києві, ф. 442, оп. 665,  

спр. 77, арк. 106 зв.; Ф. 442, оп. 663, спр. 30, арк. 17 зв. 
35 Сваричевський А. Заборонений, але відзначений // www.tovtry.km.ua/en/history/ 

statti/zaboronenyj_vidznacheny. 
36 Мельниченко В.М. Вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка на Черкащині: зародження 

та розвиток традицій. — С. 47. 
37 Волынская земля. — Почаев. — 1914. — 12 февраля. — № 35. — С. 4.  
38 Держархів Житомирської області, ф. 147, оп. 1, спр. 485, арк. 1–1 зв.; Держархів 

Вінницької області, ф. 54, оп. 1, спр. 2, арк. 2.  



Т.Г. Шевченко в інтер’єрі «Довгого» ХІХ ст.: епоха крізь долю, доля крізь епоху 

 66 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

39 Гриценко П. Українська мова в Росії ХІХ — початку ХХ ст.: шляхи утвердження // 
Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного 
регулювання (1847–1914). — С. ХLІV. 

40 Каневская неделя. — Канев. — 1913. — 8 марта. — № 7/8. — С. 2. 



Вплив пісенної творчості українського народу на поезію Т. Шевченка 

 67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Т.Г. ШЕВЧЕНКО  
У КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ 

1830-х — початку 1860-х рр. 



Т.Г. Шевченко у комунікативному просторі 1830-х — початку 1860-х рр. 

 68 

 
Н.І. Загребельна 

(м. Київ)  
 

ВПЛИВ ПІСЕННОЇ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 
НА ПОЕЗІЮ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ) 

 
 
Пісня супроводжувала Т.Г. Шевченка з раннього дитинства. Малень-

кий, він засинав під колискові своєї матері. Пізніше, коли підріс, про-
водив багато часу з подругою дитячих літ Оксаною Коваленко, яка знала 
багато пісень. Також майбутній поет переймався змістом і мелодикою 
чумацьких пісень, які чув від свого діда, котрий був свідком Гайда-
маччини. Відтоді юне серце глибоко вразили історичні образи славних 
ватажків Коліївщини, а пізніше стали поштовхом до написання Шев-
ченком власних творів про Коліївщину. 

Малий Тарас неодноразово слухав, як односельчани, стомлені тяжкою 
працею, співали під час відпочинку. Він надзвичайно любив співати сам 
та удвох із улюбленою сестрою Катериною, яка знала багато ліричних і 
жартівливих пісень. 

Через усе життя проніс Шевченко враження від самобутнього мис-
тецтва кобзарів і лірників. Їх виконавський стиль поглиблював ці вра-
ження. 

Немалу роль відіграла й обрядова пісенність. Вона, на думку до-
слідниці пісенної творчості Т. Шевченка Наталії Костюк, укорінила у 
свідомості дитини яскраві образи особливої інтонаційності гуртового 
співу, ритміки ритуальних дійств і незбагненної інтимності плачів-голо-
сінь. Імовірно, що традиції загальнонародного співу в церкві, яскрава 
образність духовних пісень вплинули й на формування релігійних пере-
конань Т. Шевченка, відбившись згодом у поетових інтерпретаціях біб-
лійних мотивів. Від дяка П. Богорського, який служив у Кирилівці, 
Т. Шевченко перейняв місцеву специфіку дяківського супроводження 
літургічних відправ, колорит її мелодики, просякнутої народнопісенною 
інтонаційністю. Згодом його спогади відтворять і живу картину особли-
востей мандрівного дякування — співу псалмів під вікнами селянських 
хат1.  

У підлітковий період саме спів народних пісень та малювання 
якнайкраще рятували майбутнього поета від самотності. Про спів на 
самоті під час заслання він висловлювався: «Думку думаю»2. А фено-
менальна пам’ять дозволила Т. Шевченкові, будучи присутнім на уроках 
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музики в паничів, отримати базові знання з класичної теорії та історії 
музики3. 

А ще завдяки блискучій пам’яті Т. Шевченко надзвичайно швидко 
схоплював і запам’ятовував народні пісні. Як свідчить Д. Ревуцький, 
сучасники поета пам’ятають, що він «дуже любив народні пісні, знав їх 
силу, без ліку і переймав з одного разу: аби де почув яку нову пісню, так і 
перейме її на голос і всю її знає». Крім того, багато хто із сучасників 
Т. Шевченка говорив про унікальні виконавські можливості поета. Він від 
природи був обдарований чудовим голосом. Співав проникливо, глибоко 
відчуваючи зміст пісні, її душу. Сам Т. Шевченко називав свій голос 
тенором. Княжна Варвара Рєпніна, згадуючи про спів Тараса Григоро-
вича, говорила, що він вразив її своєю глибокою задушевністю, м’який, 
дихаючий сумом голос нашого Кобзаря (баритон з високими теноровими 
нотами) мимоволі проникав у душу4. 

М. Білозерський розповідав: «Мою матір… особливо чарував Шев-
ченко своїм співом: ходить, бувало, по залі, заклавши руки назад, по-
хиливши вниз думну голову; шия пов’язана шарфом; вираз обличчя 
сумний, голос тихий і тонкий; мати, бувало, плаче від його пісень»5. 

Н.А. Власенко пригадує, яке сильне враження Шевченко справляв 
своїм співом: «Шевченко гостював у Сребдольських і в будуарі однієї з 
дівиць Сребдольських, у присутності М.Д. Білозерського, людини дуже 
суворої, заспівав, і цей незворушний старик заплакав»6. 

П. Куліш розповідає, як на його весіллі з О. Білозерською 22 січня 
1847 р. у с. Оленівці Шевченко був за старшого боярина. Довідавшись, 
що «молода княгиня» знає багато пісень, Шевченко похвалив чи подяку-
вав їй по-своєму — сам почав їй співати, і це зробив дуже просто: 
заклавши назад руки, він почав ходити по залі, мов по гаю, і заспівав: 

Ой ізійди, зійди ти, зіронько та вечірняя, 
Ой вийди, вийди, дівчинонько моя вірная… 
У тім поважнім здавна домі гостей було доволі. «Як же почули 

Шевченкове співання, ущухли всі так, наче зостався він один, під ве-
чірнім небом, викликаючи дівчиноньку свою вірную. 

Як у ту пору своєї жизні співав Шевченко, а й надто, як він співав у 
той вечір, такого або рівного йому співу не чув я ні в Україні, ні по 
столицях. Порвались разом усі розмови і між старими і молодими. 
Посходились із усіх світлиць гості до зали. Пісню за піснею співав наш 
соловей, справді, мов у темному лузі, серед червоної калини, а не в 
зимньому захисті серед народу. І скоро вмовкав, зараз його благали ще 
заспівати, а він співав і співав людям на втіху, а собі самому ще й на 
більшу»7. 
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Із надзвичайним натхненням співав Т. Шевченко тоді, коли йому 
доводилося виступати в ролі співака перед своїми братами — панськими 
кріпаками. Так, старий садівник В.В. Тарновського в його качанівському 
парку, А.М. Кот, показуючи так званий «Шевченків» дуб у парку, сказав: 
«Отут мій батько та інші кріпаки Тарновського сходилися по ночах 
слухати, як Шевченко співав їм пісень. Він співає було, а люди плачуть»8. 

Подібні ж перекази  існували про «дуб Шевченка», тепер зрубаний, у 
линовицькому (теж на Прилуччині) парку де-Бальменів і, як передавав дід 
Іван Ядловський, про «Шевченків дуб» у колишній садибі М. Максимо-
вича в Прохорівці біля Канева. 

Шевченко не міг жити без того, щоб не співати своїх улюблених 
пісень. Він співає в панській прихожій, співає, живучи в Седневі у 
Лизогубів, під супровід Іллі Івановича Лизогуба, співає, коли його везуть 
до фортеці, співає, граючись із дітьми коменданта Ново-Петровського 
форту Ускова, співає в Ново-Петровському форті в хорі, співає, блукаючи 
вночі на дорогах заслання, співає навіть у снах…9 

Всю творчість Шевченка пронизує справжня народність і народна 
пісенність. Це й не дивно. Крім того, що Тарас Григорович з дитинства 
слухав народну пісню, він упродовж багатьох років був активним зби-
рачем фольклору. В альбомах Т. Шевченка під записами народних пісень 
майже завжди бачимо так звані «паспорти», тобто позначення про об-
ставини запису, час, місце тощо. Наприклад, збірник чумацько-бідняць-
ких пісень поет записав у Сквирському повіті на Київщині. Чотири пісні з 
цього збірника були згодом опубліковані Іваном Рудченком у книзі 
«Чумацкие народные песни»(1874)10. 

1843 р. Шевченко їде в першу  свою подорож по Україні. Тут він 
оновлює і свої безпосередні зв’язки з живою народною творчістю. Поет 
радо спілкувався із земляками. 13 червня 1843 р. молодь запросила його 
на прогулянку по Дніпру, яка здійснювалася на човнах. Шевченко охоче 
погодився на цю пропозицію. Він не міг проминути можливості зробити 
зарисовки мальовничих берегів Дніпра, околиць Києва. Крім того, саме 
під час цієї поїздки по Дніпру вночі на плоту поет зробив у своєму 
альбомі чотири записи народних пісень: «Хвалилася Україна, що в нас 
добре жити» (про Бондаренка), «Солодким медом да солодким вином» 
(про Палія й Мазепу), «Гей, підтискай, милий хлопче, тісненько й по-
пруги» (про Нечая) і «Да все луги, все береги», а можливо, й переказ 
«Запорожці приїдуть було з Січі в Київ», що послужив основою для 
написання на засланні невеличкої поеми «Чернець». Зміст перших трьох 
пісень був близький тодішній молоді, яка цікавилась історією України, її 
видатними людьми11. 
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Під час другої подорожі  по Україні (1845–1847 рр.) Т. Шевченко 
також активно записує народні пісні. Серед них — цікавий варіант про 
трагічну загибель ватажка селянських повстань на Поділлі 1835 р. Устима 
Кармалюка, записаний у 1846 році. Є у Шевченка й інші записи пісень 
про Кармалюка. В очах Шевченка Устим Кармалюк був славним 
лицарем, улюбленим народним героєм12. 

Під час роботи у складі Київської археографічної комісії Шевченко 
багато працює як художник, якому доручено замальовувати історичні 
пам’ятки і краєвиди, проте знаходить час і для запису цікавих народно-
поетичних творів. У серпні 1846 р. Шевченко був командирований на 
Правобережну Україну, де, крім зарисовок історичних пам’яток, Тарас 
Григорович мав записувати народні пісні, легенди «сколько возможно, 
слово в слово». І це він робив з великою охотою. В його альбомах того 
періоду між зарисовками трапляються уривки пісень, а той цілі пісні. 
Численні факти свідчать про те, що Шевченко часто в інших випадках 
записував пісні. Наприклад, дід Миколи Кириляка розповідав М. Біляшів-
ському: «Як сестру заміж оддавали, то Шевченко був у нас у хаті, просив, 
щоб пісні співали, з давніх пісень; ото співають, а він записує»13. На жаль, 
багато творів, зібраних у цей період, загублено під час арештів поета.  
У Тараса Григоровича були цілі зошити, списані текстами українських 
народних пісень. Навіть у 1850 р., під час обшуку в Оренбурзі, у нього 
було забрано два альбоми з віршами і піснями «на малороссийском 
языке»14.  

Серед народних пісень Т. Шевченка найбільше цікавили ті, які були 
близьким його серцю. Серед них передусім — гайдамацькі пісні: «Ой 
поїжджає по Україні та козаченько Швачка», варіанти пісень про Івана 
Бондаренка, про Гната Голого («Ой, ще не світ, ой, ще не світ, ой, ще не 
світає, а вже Гнатко з Кравчиною коники сідлає»), про Саву Чалого. 

До найулюбленіших Тарасових пісень можна віднести бурлацько-
батрацькі пісні «Та нема в світі гірш нікому…», «Та забіліли сніги…», 
«У степу могила з вітром говорила». 

Значне місце у творчості і в репертуарі Шевченка займають пісні про 
рекрутчину. Шевченко на своїй власній шиї відчув ярмо царської сол 
датчини. Але й десятиліття солдатчини не зламали Шевченка. «Караюсь, 
мучуся, але не каюсь», — писав він. У своїх творах він з незмінним 
обуренням і ненавистю виступає проти рекрутчини. З особливою яскра 
вістю він змальовує це соціальне лихо в таких творах, як «Москалева 
криниця», «Рано вранці новобранці…», «Сова». З них видно, що Шев-
ченко дуже добре знав рекрутські народні пісні, бо він весь час корис-
тувався їх образами й висловлюваннями. Особливо відчувається вплив 
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народної пісні про збори вдовиного сина в рекрути на твір Шевченка 
«Сова». Серед записаних Тарасом Григоровичем рекрутських пісень 
можна назвати «Зажурився бідний сірома», «Да все луги, все береги, ніде 
води напиться» та ін.  

Дуже любив Т. Шевченко й чумацьку пісню, прекрасно знав чумацьке 
життя. Улюбленою серед цього ряду пісень можна назвати «Гей, хто лиха 
не знає», поет завжди пропонував співати й повторювати її. Любов 
Шевченка до цієї пісні підтверджується тим, що в уста Якимові зі свого 
оповідання «Наймичка» він вклав три строфи з неї15. 

Також подобалася Шевченкові й пісня про смерть чумака в дорозі 
«Ой, сидить пугач в степу на могилі», варіант якої в його запису поет 
використовує у своїй «Хустині». Пісню з образом пугача згадав також у 
поемі «Катерина»16. 

В оповіданні «Близнецы» Шевченко вкладає в уста свого героя рядки 
чумацької пісні «Ой, ішов козак з Дону». 

Шевченко так засвоїв стиль і образи чумацької пісні, що сам міг 
складати пісні, цілком подібні до народних чумацьких, повною рукою 
черпаючи з них і сам разом з тим вливаючись у могутнє річище народної 
творчості. Одним з найкращих таких зразків щодо цього є його пісня «Ой, 
не п’ються пива-меди», написана на Кос-Аралі в 1848 році17. 

М. Костомаров згадує, що вітаючи його з обранням на посаду про-
фесора, Тарас Григорович  співав йому «У Києві на ринку»… 

У піснях про історичні  події  та явища Шевченка найбільш цікавила 
народна героїка. Серед власноручних записів Т. Шевченка в альбомі 
1843 року знаходимо уривок пісні про Нечая — одного з ватажків ко-
зацьких загонів, що брали участь у національно-визвольній війні україн-
ського народу середини ХVІІ ст. під проводом Богдана Хмельницького. 

Знав поет і народну пісню про Морозенка, один з варіантів якої, за 
словами М. Білозерського, в кінці 40-х років належав до числа най-
улюбленіших пісень Шевченка. Ця пісня була, за свідченням М. Біло-
зерського, записана в 1847 р. зі слів Шевченка в Мотронівці, покладена на  
музику Марковичем і надрукована в «Записках о Южной Руси». Про це 
писав і Шевченко у своєму листі від 5 грудня 1857 р. до П. Куліша: 
«Поцілуй Маркевича за мене, за його ноти; добре, дуже добре, а особливо 
«Морозенко» — він мені живісенько нагадав нашу милую безталанную 
Україну»18. 

Цікавили Шевченка й історичні пісні «Про Сагайдачного», «Про 
Чайку», «Про Семена Палія», «Про Палія та Мазепу». 

Риси народної героїки цікавили Шевченка і в українських народних 
думах; можна з певністю говорити, що поет знав, любив їх і надзвичайно 
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високо цінував. Свою власну думу з поеми «Невольник» написав Шев-
ченко під впливом думи «Про бурю на Чорному морі» (про Альошу 
Поповича). З цієї композиції «під народну думу» ми бачимо, як глибоко 
відчував Шевченко народні думи і як майстерно орудував він їх стилем. 
Наприкінці свого життя Т.Г. Шевченко включив народні твори у свій 
«Южнорусский букварь» 1860 р., складений ним і виданий народною 
мовою. Поет сюди включив дві великі народні думи: «Про Альошу 
Поповича» та «Про Марусю Богуславку»19. 

Т.Г. Шевченко постійно вводив народні пісні в чудове мереживо своїх 
оригінальних творів. Якщо звернутись тільки до трьох його поезій: 
«Перебендя», «Сова» та «Гайдамаки», то в них можна знайти антологію 
народної пісні різних жанрів. 

У повістях російською мовою, які були розраховані на широке коло 
читачів, герої співають українські пісні різних жанрів — ліричні, жар-
тівливі, побутові, чумацькі, думи. В одній лише повісті «Близнецы» 
Шевченко наводить понад 20 народних пісень: «Ой не ходи, Грицю…», 
«Ой хто до кого, а я до Параски», «Ой ішов чумак з Дону», «У неділю 
вранці ішли новобранці», «Стала хмара наступать», «Чи я така уро-
дилась», «У степу могила з вітром говорить», «Летить орел через море», 
«Зійшла зоря ізвечора»20. 

Використовуючи засоби народної пісні, Шевченко створює щось 
надзвичайно близьке до народної пісні чи думи, але разом з тим нове, 
оригінальне, своє. 

Справді, важко відділити від патріотичних, історичних пісень і дум 
такі Шевченкові пісні, як «Б’ють пороги» (послання «До Основ’яненка»), 
«Було колись на Вкраїні» ( з поезії «Іван Підкова»), «Встає хмара з-за 
лиману» (з поеми «Тарасова ніч»), «Ой літа орел», «Гомоніла Україна», 
«Задзвонили в усі дзвони» (усі три з поеми «Гайдамаки»), «Наш отаман 
Гамалія» (з однойменної поеми), «Ой чого ти почорніло» (теж з одно-
йменної поезії). Близькість їх до стильових ознак справжнього народно-
пісенного епосу виявляється в органічному поєднанні історичної дійс-
ності та поетичного вимислу, оспівуванні героїчного минулого україн-
ського народу, що виборював соціальну та національну незалежність21. 

Багато поезій Т. Шевченка стали народними піснями, музику яким 
давав сам український народ. Як зазначав Михайло Костомаров, Шев-
ченко воскресив свій народ, покликав його до нового життя, бо він був 
«обранцем народу в прямому значенні цього слова, народ його ніби обрав 
співати замість себе»22. 

У Шевченковій творчості в певному розумінні сплітається особиста 
творчість поета з колективною народною творчістю. Він тонко й 
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майстерно використовує народну пісню, його оригінальні твори втілюють 
народну простоту і музикальність, і це надає їм нев’янучої свіжості і 
привабливості23. 

Принципи використання Шевченком народної пісні можна  звести до 
трьох основних різновидностей: 

1) дослівне наведення пісні у творі повністю, її уривків або лише 
назви служить поетові для глибокого розкриття внутрішнього світу героя, 
його стану в певний момент розгортання дії; 

2) написання власних творів невеликої форми на основі окремих 
зразків народнопісенної творчості (Ой одна я, одна», «Утоптала сте-
жечку», «Над Дніпровою сагою», «Ой не п’ються пива-меди», дума  
«У неділю рано, вранці»); 

3) створення крупних форм (поеми «Тополя», «Хустина», «Тита-
рівна») на основі мотивів, запозичених з окремих народних пісень24. 

Знання фольклору збагатило творчу лабораторію поета рядом моти-
вів, образів, сюжетів, настроїв, інтонацій, розширило його кругозір, тема-
тику творів, наповнило їх співучістю народної пісні. 

Намагання втілити у своїй творчості власне розуміння могутнього 
впливу живого звучання пісні — один з важливих компонентів художньо-
естетичних принципів поета. 

Геніальний син України, Т. Шевченко перейняв від свого народу 
властиву йому рису — природну музикальність. 

Можемо з певністю сказати, що Т. Шевченко — представник музич-
ної інтелігенції свого часу, який добре знав багатство української на-
родної пісні, людина, яка глибоко відчувала і розуміла суть і призначення 
музичного мистецтва25. 

Етичні й естетичні ідеали Т. Шевченка складалися значною мірою під 
впливом народної творчості, бо поет вважав, що народні пісні є неви-
черпним джерелом народної мудрості, що у фольклорі відбилися помис-
ли, надії і прагнення народу і за ним можна вивчити психологію, 
характер, історію народу. 
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ЧЕРНИШЕВСЬКИЙ, СЄРАКОВСЬКИЙ І ШЕВЧЕНКО 

 
 
Минуло 185 літ від дня народження Миколи Чернишевського, а у 

календарі пам’ятних дат — 125-ті роковини зі смерті цього велетня висо-
кої думки світового рівня, самовідданого провідника енергії розумного 
слова. Незламний працівник преси мав лише 34 роки, коли був затрима-
ний жандармським III Відділком «власної його Імператорської величності 
канцелярії». Так цар Олександр II, іменований по скасуванні кріпацтва 
«Визволителем», став фактично верховним катом унікальної особистості, 
яку мало того, що два роки гнобив без доказів ув’язненим на самотині в 
Олексіївському равеліні Петропавловської фортеці, — по суті інспірував 
фізичне зведення зі світу, заохотивши під державною егідою фабрикацію 
звинувачення арештанта, щоби кинути на тривалу каторгу до Сибіру. Не 
бажавши дослухатися речника нонконформістської опінії, чинив усе, аби 
поменше чути про нього. Домігся комплексного утиску рідкісного талан-
ту. Настільки перелякався суджень Чернишевського, а головне — їхнього 
впливу на читачів. Вочевидь, жорсткими нагінками накликав помсту 
щодо себе: спротив царату настільки радикалізувався, що відчайні теро-
ристи (в їхній когорті — й українці) бомбовими ударами 1881 р. вкоро-
тили вік тому монархові. 

Учений, журналіст, літератор Микола Гаврилович Чернишевський 
[24(12).07.1828–29(17).10.1889] — член петербурзького Шахового клубу 
(1862), брат у перших академіка-славіста Олександра Пипіна, народився у 
місті Саратов, у сім’ї священика. Дитинство провів обік приволзьких 
поселень українців. Здобувши первісну освіту вдома, опанував знання за 
програмою духовного училища. З 1842 р. навчався у саратовській духов-
ній семінарії (курсу вирішив не завершувати), а в 1846–1850 рр. — на 
філологічному факультеті Санкт-Петербурзького університету.  

1849 р. для професора Ізмаїла Срезневського М. Чернишевський тлу-
мачив польські вірші, укладав словник до Іпатіївського літопису (1853 р. 
під заголовком «Опыт словаря к Ипатьевской летописи» результати вмі-
щено в другому томі солідного збірника «Известия Императорской Ака-
демии наук по отделению русского языка и словесности»). Від весни 
1851 р., повернувшись додому, Чернишевський вчителював у саратов-
ській гімназії, заприятелював із засланим на Поволжя за фундування 
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Україно-слов’янського товариства (Кирило-Мефодіївського братства) 
Миколою Костомаровим. «У мене такий напрям думок, що я маю з 
хвилини на хвилину чекати, що ось з’являться жандарми, відвезуть мене 
до Петербурга й посадять мене до фортеці бозна на скільки, я кою тут 
такі речі, що пахнуть каторгою — я такі речі кажу в класі», — занотував 
М. Чернишевський про цей час». 

1854 р. він переїхав до Санкт-Петербурга, пішовши на службу викла-
дачем столичного кадетського корпусу. Наступного року захистив магіс-
терську дисертацію «Эстетические отношения искусства к действитель-
ности», де афористично сформулював нагальну потребу максимального 
поліпшення цивілізаційного буття дефініцією «прекрасне — то життя». 
На іспиті з історії фахово розв’язував низку проблем, за поширеним ка-
ноном синтезованих фразою «про Малоросію та приєднання її до Росії», а 
«з церковнослов’янської мови та головних слов’янських наріч» висвіт-
лював питання: 1) про найдавніші пам’ятки церковнослов’янської мови та 
їхні вартості; 2) про видозміни давньослов’янської мови за наріччями з 
вирізненням головних їхніх рис1.  

М. Чернишевський плідно дебютував у періодиці, причому, захопле-
ний генієм Миколи Гоголя, виступив із трактатом «Очерки гоголевского 
периода русской литературы», а також небавом виклав міркування з при-
воду випущеного Пантелеймоном Кулішем шеститомника «Сочинения и 
письма Н.В. Гоголя» та репрезентував деякі інші матеріали, дотичні 
«гоголіани». Досить часто він зупинявся на перипетіях, пов’язаних зі 
Східною (Кримською) війною 1853–1856 рр. Рецензією «Морской сбор-
ник, издаваемый Морским Ученым Комитетом. Год 1855. Книжки 1–
9 (январь–сентябрь)» звернувся до сюжету, потім композиційно розвину-
того Тарасом Шевченко у прозі «Прогулка с удовольствием и не без 
морали»2. Принагідно пом’янув чесноти чорноморського адмірала Федо-
ра Ушакова, його внесок до гучних флотських перемог протягом росій-
сько-турецької війни 1787–1791 рр. 3.  

Очолював петербурзький часопис «Современник», а 1858 р. — і 
місячник «Военный сборник». Позиціонував чіткий опір укоріненим у 
царській армії застарілим порядкам, але через відчутні репресії полишив 
військовий журнал, діставши персонально від Олександра II сувору до-
гану4. 1859 р. у Лондоні налагодив нелегальні контакти з Олександром 
Герценом, прагнув взаємодії (знаменно, що обидва ці росіяни зичили 
самовизначення українському народу). 

Своєрідний опозиційний лідер, М. Чернишевський гострою аналіти-
кою сприяв розвиткові не підлеглого адмініструванню «згори» росій-
ського вільнодумства, надавав великого значення соціальним факторам, 
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зажив міжнародної слави, наприклад, за «Очерки из политической эко-
номии (по Миллю)». Переконаний у потребі зміни суспільного ладу 
(через ігнорування владою обстоюваних ним визвольних тенденцій резон-
но провіщав масові потрясіння), обрав кріпосництво та самодержавство 
головними мішенями розгорнутої ним критики.  

Микола Чернишевський бачив позитив у посиленні орієнтації істо-
ричного розвитку Росії на Захід. Велику увагу приділяв міжнаціональним 
взаєминам, таврував гноблення, виявляв пошану свободолюбним рухам, 
які поціновував у демократичному дусі. Ретельно вивчав досвід зару-
біжних країн і використав прогнозні висновки для осмислення вітчиз-
няних ситуацій. Умілими алюзіями попри цензурний контроль збуджував 
антиурядові настрої у читачів (хоча деякі його тексти все таки підпали під 
заборону).  

М. Чернишевський став надзвичайно популярним автором — ваго-
мою контроверсійною фігурою, ідейним натхненником неформального 
громадження проявів боротьби проти режиму (акцій так званої «рево-
люційної партії»), у тому числі — учасників таємної організації «Земля і 
воля» 1862–1864 рр.5. Виступив одним із ініціаторів колективного огуд-
ження антисемітських вихваток тижневика «Иллюстрация» 1858 р. Захи-
щав емансипацію жіноцтва й на загал права особи, визначивши їх як 
«розумний егоїзм»6. 

Масштабно зацікавився українською проблематикою (в його дороб-
кові — публікації «Статистическое описание Киевской губернии», «На-
циональная бестактность», «Новые периодические издания: “Основа”, 
1861, № 1» тощо). Симпатизуючи Україні, він віншував запорозьких ко-
заків7. Пропагував українську культуру, досягнення її діячів. Гаряче вітав 
місячник «Основа». Посилався на авторитет Тараса Шевченка, спілку-
вався з ним, запросив його до кола фундаторів Літературного фонду8. Як 
член комітету Товариства для допомоги нужденним літераторам і вченим 
Микола Чернишевський разом з Єгором Ковалевським, Костянтином Ка-
веліним, Іваном Тургеневим та іншими непересічними майстрами пера 
спрямував листа поміщикові Валерію Фліорковському про необхідність 
гідного розкріпачення Шевченкових родичів9. Доводив перспективність 
української мови, розглядав її рівною російській та польській, вітав 
тяжіння до консолідації населення різних теренів України, поділених 
Російською і Австрійською імперіями, наголосив на «одноплемінності 
галицьких русинів із рештою малорусів»10. Поміж ключових його 
сподвижників був уродженець Волині російський військовослужбовець 
Зигмунт Сєраковський — Шевченків друг-поляк, котрий виразно від-
рекомендувався «українцем правого берега Дніпра»11. 
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У 1862–1863 рр. Микола Чернишевський за ґратами цитаделі сфан-
тазував резонансну утопію «Что делать?», в якій продемонстрував соціа-
лістичні погляди. Запитання «Що робити?» зринуло крилатим, ім’я го-
ловної героїні Віри Павлівни укріпилося певним символом…  

1864 р. за фальшивими аргументами Чернишевський був притягнутий 
до громадянської страти, покараний на семирічну каторгу з уготуванням 
довічного утримання в Сибіру. Відправлений на Кадайські копальні, де 
зустрівся з репресованим українським революціонером колишнім підпол-
ковником Андрієм Красовським. Від зими 1866–1867 рр. — в Александ-
ровському заводі. По цьому виникла можливість мешкати на «вільних» 
квартирах, утім, 1868 р., після втечі звідти А. Красовського, негайно був 
повернутий під варту. 1872 р. запроторений до Вілюйська в Якутії. 

Негласно продовживши художню творчість, М. Чернишевський бе-
летристикою прагнув відбити епізоди того, що передувало селянській 
реформі 1861 р. (частину паперів вимушено знищив, зреагувавши на не-
впинні причіпки назирачів-тюремників). Після кількох невдалих спроб 
авантюрного вивільнення Чернишевського, втіяних молодими прихиль-
никами-завзятцями, рішуче налаштована конспірація «Народна воля» 
висунула його вивільнення однією зі стрижневих умов припинення загроз 
життю самодержця.  

1875 р. журнал «Вперед» (Цюрих, Швейцарія) поширив креативну 
епістолярію М. Чернишевського «Письма без адреса» з докорами Олек-
сандру II за безпардонний грабунок простолюду. О цій самій порі пере-
слідуваний царатом автор категорично відкинув особливу пропозицію 
амністування, заявивши відрядженому до нього посередникові від влади 
офіцеру Григорію Винникову: «Гадаю, я засланий лише тому, що моя 
голова й голова шефа жандармів Шувалова влаштовані на різний манір, — 
а щодо цього хіба можна просити помилування?!»12. Як тут не згадати 
Шевченкове: «Караюсь, мучуся… але не каюсь!...». 

1883 р. Микола Чернишевський був переміщений до Астрахані, де, до 
речі, дружньо опікував Богдана Марковича — сина Марка Вовчка. Під 
псевдонімами виклав у російській пресі есе енциклопедичного змісту 
«Характер человеческого знания» (1885) і «Происхождение теории бла-
готворности борьбы за жизнь» (1888). Перекладав із Д.-Ж. Мілля,  
Ж.-Ж. Руссо, Ф.-Х. Шлосера, Л. Блана, К. Неймана, О. Шрадера, В. Кар-
пентера, Г. Спенсера, Г. Вебера тощо, долучаючи до оригіналів як стислі 
примітки, так і розлогі додатки. Його передмови та доповнення, зокрема 
«Очерк научных понятий по некоторым вопросам всеобщей истории», 
протягом 1885–1889 рр. супроводили видання «Всеобщая история» Ве-
бера томи 1–12. За власними паперами, збереженими колегою-спів-
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робітником «Современника» Максимом Антоновичем, він підготував 
теку документів «Материалы к биографии Н.А. Добролюбова» для жур-
налу «Русская мысль» 1889 р. Перед смертю Микола Чернишевський 
оселився в Саратові (серед тих, з ким устиг там поспілкуватися, — 
Володимир Короленко).  

Страдництво Чернишевського сприймалося складовим елементом по-
літичного буття. «Знамения времени» — такий його вираз, запозичений із 
Євангелія, Данило Мордовець (Мордовцев) узяв заголовком свого роману 
про нові суспільні віяння. 1881 р. за кордоном неабиякий інтерес викли-
кала розправа Сергія Подолинського «Нігілізм у Росії» («Le Nihilisme en 
Russie») з репрезентацією постаті Миколи Чернишевського. Львівська 
«Літературно-наукова бібліотека» 1895 р. видрукувала біографічний на-
рис «М.Г. Чернишевський», підготовлений Павлом Грабовським, із пое-
мою самого Чернишевського «Гимн Діві Неба», переспіваною з росій-
ської Іваном Франком.  

На жаль, тиражованих українською мовою звершень рідкісного росі-
янина — обмаль. Окрім вище переліченого, прикметні фрагменти «Що 
діяти?» у львівському часописі «Друг» 1877 р., київський тритомник 
«Вибрані філософські твори» 1950–1952 рр., книжки «Літературно-кри-
тичні статті» (К., 1951) та «Естетичні відношення мистецтва до дійсності» 
(К., 1970). 

До Шевченкової тематики як провідної для потенційних сфер укра-
їнської гуманітаристики Микола Чернишевський дослухався, у місяч-
никові «Современник», можна сказати, належно закцентувавши роль 
великого поета в канві споборності багатомільйонних мас України: 
«Народ просякнутий усвідомленням єдності…». Він одним із перших, іще 
за життя Кобзаря, не просто солідаризувався з «літературними устремлін-
нями малоруської народності», а фіксував інтенсивне обернення «півден-
норуського» люду на велику національну спільноту. 

Обраний об’єкт ґрунтовного дослідження М. Чернишевський логічно 
підніс до рівня сусідніх аналогів: «Якщо чехам необхідно мати свою 
літературу, хоча чехові, вірогідно, не важче вивчитися читати польські 
книги, ніж малоросу великоруські, то дивно було б заперечувати спра-
ведливість такого ж прагнення у малоросів, котрі вдвічі численніші за 
чехів». Співзвучно пролунав його етапний підсумок: «Тепер уже ніхто з 
нас не може відгукнутися про малоруську літературу без поваги та 
співчуття, коли не хоче заслужити назву невігласа»13. 

Замолоду Чернишевський у щоденнику категорично сформулював: 
«Ось мій склад думок про Росію: непереборне очікування близької 
революції й жадоба її… Людина, не засліплена ідеалізацією, здатна 



Чернишевський, Сєраковський і Шевченко 

 81 

судити про майбутнє за минулим і вдячна певним епохам минулого, 
попри все зло, яке ті спочатку принесли, не може злякатися цього: вона 
знає, що іншого й не можна чекати від людей, що мирний, тихий розвиток 
неможливий»14. І показово, що 1858 р. жовтнева книжка «Современника» 
розпочала публікацію Шевченкового доробку віршем «Минають дні, 
минають ночі…» («Проходят дни, проходят ночи…»; російський пере-
клад Олексія Плещеєва — недавнього оренбурзького співвигнанця Сєра-
ковського й Шевченка), де динаміка «жити і людей любити» контрастує 
як із неволею, так і з одстороненим спокоєм завмерлого серця, охоп-
леного, власне, загниванням.  

Виготований у січні 1860 р. «Кобзар» негайно схвальною рецензією 
привітав найближчий соратник М. Чернишевського Микола Добролюбов, 
цілком продублювавши автобіографію Т. Шевченка й афористично його 
затестувавши: «Він вийшов з народу, жив з народом, і не тільки думкою, 
але й обставинами життя був із ним міцно та кровно пов’язаним» 
(«Современник», 1860 р., № 3)15. Надалі той журнал анонсував «Кобзарь 
Тараса Шевченка в переводе русских поэтов», подав поему «Наймичка», 
витлумачену О. Плещеєвим під заголовком «Работница» (1860 р., № 4 із 
присвяченням І. Тургеневу), та «Гайдамаки» (1861, № 5) у перекладі 
Павла Гайдебурова зі спеціальним віршем пам’яті Т. Шевченка, — 
«Песни». 

Терміново підтримавши Шевченкових рідних улітку 1860 р., «Совре-
менник» оперативно прокоментував вузлові перипетії іхньої боротьби: 
«Незгода родини Шевченка скористатися запропонованою їй свободою 
вельми натуральна. Що за свобода без права викупу садиб і полів!»16.  

Приватно бесідувати Миколі Чернишевському з Тарасом Шевченком 
випадало цілком природно за участі таких знайомих як редактор «Осно-
ви» Василь Білозерський, Микола Костомаров і Зигмунт Сєраковський 
(двоє останніх кореспондували і до «Основи», і до «Современника»).  
А про ліберальні зібрання, влаштовані столичним професором-юристом 
Костянтином Кавеліним (у кого неодноразово гостював Шевченко), Чер-
нишевський повідав із виразною конкретикою: «Ми там любили нага-
дувати про сокири; ніде правди діти: частенько-таки нагадували»17.  
В яскравому Шевченковому творі «Я не нездужаю, нівроку…» нагальною 
конклюзією відбито знакове гасло: «…А щоб збудить / Хиренну волю, 
треба миром, / Громадою обух сталить, / Та добре вигострить сокиру, / Та 
й заходиться вже будить…» (датовано 22 листопада 1858 р.). 

Відомо, що написати про Т. Шевченка до «Современника» М. Черни-
шевський приватно просив художника-«основ’янина» Л. Жемчужникова, 
проте й сам незмінно виявляв глибоку повагу до Великого Кобзаря, до 
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мови і народу українців. Категоричними фразами свого просторого 
огляду «Основи» 1861 р. різко дистанціювався від посіяного у російській 
пресі упередження до українства, безкомпромісно відмежувавшись од 
породження великодержавного снобізму — «незичливих суджень, які 
нерідко зустрічались у тогочасних петербурзьких і, почасти, московських 
журналах про тодішню малоруську літературу». На загал розлого задекла-
рував: «… Часи змінилися, не мало змінилися ми, та й малоруська 
література набула вже такого розвитку, що навіть могла б обійтись і без 
нашого великоруського схвалення, коли б могли ми не співчувати їй. 
Відколи у поляків з’явився Міцкевич, вони перестали потребувати по-
блажливих відгуків якихось французьких чи німецьких критиків: не ви-
знавати польську літературу означало б тоді лише виявляти власну 
дикість. Маючи тепер такого поета як Шевченко, малоруська література 
також не потребує нічиєї ласки. Та й, окрім Шевченка, пишуть тепер 
малоруською мовою люди, котрі були б не найгіршими письменниками в 
літературі й багатшій за великоруську… А важливіша за все та обставина, 
що сама малоруська нація пробуджується».  

Спираючись на спостереження за «ходою історії», М. Чернишевський 
передчував подальший розквіт української словесності: «… Не якісь 200 
чи 300 років, а бозна скільки століть говоритимуть малоруською люди, 
мешкаючи Подніпров’ям і далі на захід; у тому разі існуватиме й мало-
руська література бозна скільки століть; а як так буде, то немає жодних 
підстав сумніватися, що раніше чи пізніше з’являться малоруською мо-
вою всілякі книжки, котрі пишуться тепер, наприклад, хоча б польською 
мовою: не тільки вірші та повісті, а також учені трактати з найрізно-
манітніших наук». Радив: «Викладання малоруському народові малору-
ською мовою, розвиток популярної малоруської літератури — ось, вва-
жаємо, та мета, до якої найзручніше й найкорисніше прагнути малоросам 
насамперед». Більше того, відшукав у цьому чудовий імпульс для росіян: 
«… Перевага популярних книг малоруською мовою збудить змагання й у 
нас: нам буде тоді сором не попрацювати добряче для нашого племені»18.  

Доти у трактаті «Антропологический принцип в философии», надру-
кованому 1860 р. «Современником», концептуально систематизував на-
черки розвідок зовнішньої та внутрішньої політики: «… Завжди вияв-
ляється, що нація винищує себе, плюндруючи людство, що окремий стан 
доводить себе до краю загибелі, несучи на пожертву собі весь народ». 
Уточнив твердження рясною добіркою світоглядних сентенцій: «Завойов-
ницькі народи завше кінчали тим, що виснажувалися та поневолювалися 
самі», «Землевласницький стан усіх держав, де є невільницька праця, 
перебуває у знівеченій ситуації», «Бюрократія інколи вважає за необхідне 



Чернишевський, Сєраковський і Шевченко 

 83 

для себе перешкоджати розумовому та суспільному розвоєві нації; але й 
отут завше випливає, що вона в результаті надибує свої власні справи роз-
ладнаними, стає безсилою». Як митець М. Чернишевський посилив ви-
сновки метафорою: «Недарма порівнюють з п’явками людей стану, 
котрий збагачується на шкоду своїй нації; проте згадаємо, що за доля 
чекає на п’явок, які насолоджуються смоктанням людської крові: мало 
хто з них не занапащує себе цією насолодою, сливе всі вони дохнуть, і, 
коли деякі залишаються жити, то все таки наражаються на тяжку хворобу, 
та й живими залишаються тільки через турботливість того, чию кров 
смоктали»19.  

В аспекті органічно порушеного «питання про малоруську національ-
ність» Микола Чернишевський 1861 р. терміново розглянув дебютні 
числа москвофільської (проросійської) газети «Слово», допікши за атаки 
на українську тотожність. Не забарився виступити проти застосування 
новим львівським часописом так званого «язичія». Статтею «Националь-
ная бестактность» дошкульно докоряв за претензійність, засадничо про-
диктовану хибними догмами: «Хіба це — малоруська мова? Це мова, 
котрою говорять у Москві та Нижньому Новгороді, а не в Києві чи 
Львові. Львівське “Слово” ґрунтує свої права й надії на тому, що мало-
руське плем’я — плем’я з 15 мільйонів людей. Навіщо ж говорити про 
племінну єдність ламаною мовою, якою ніхто не пише ніде, крім Львова? 
Наші малороси вже виробили собі літературну мову незрівнянно кращу: 
навіщо ж відділятись од них? Хіба вона настільки далека від мови руси-
нів, що їм треба писати іншим наріччям?». 

Характерно, що за наполегливим викриттям дезінтеграційних лінгвіс-
тичних посягань Чернишевський констатував практичну небезпеку для 
українського етносу, вказавши на негативну тенденцію намагання націо-
нального роздрібнення. Аргументовано доводив, що за штучно застосо-
ваною квазіфілологічною ширмою «львівське “Слово”, не вагаючись, 
виявляє такий напрямок і стосовно політичного життя племені». Фунда-
ментально обмізкував, що «галицькі малороси, чи, як вони себе кличуть, 
русини, відзначаються всіма рисами, притаманними всьому малору-
ському племені».  

Інша справа, що Микола Чернишевський, інформований про колізії в 
Україні самим Тарасом Шевченком, діткливо відстежував соціальне роз-
шарування: «У землях, населених малоруським племенем, напруга від-
носин між малоросами й поляками позиціонувалася не на різниці націо-
нальностей або віросповідань; це просто була напруга станових відносин 
між селянами та поміщиками. … Малоруському селянинові не було б ані 
на волосину легше, коли б усі пани в Малоросії були малороси, — 
навпаки було б малоросу тяжче від цього, як свідчив нам Шевченко»20.  
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Щоби стимулювати штучну націленість «Слова», на збурення диску-
сії невдовзі затято підключився московський тижневик слов’янофілів 
«День», де проти Чернишевського  визивним штибом вистромилися 
зухвалі тези: «Чисто народна мова Шевченка, Марка Вовчка прямо зро-
зуміла всякому простолюдину малоросу. Але русину галицькому, угор-
ському вона далеко не своя, не чисто рідна мова». В імперському дусі з 
Москви рекомендувалось абсолютне запровадження російської по всіх 
українських теренах «мовою школи, науки й освіченості»21. Тож виму-
шений відреагувати на завуальовану методу «поділяй і владарюй», 
Микола Чернишевський різко докинув: «… Редакція газети “День” обу-
рена моєю статтею через оте, що стаття ця “пропонує галицьким русинам 
триматися малоруської племінної осібності й не ворогувати з поляками”. 
Пропоную освіченим людям слов’янських племен занотувати цей чудо-
вий вираз: “малоруська племінна осібність”. Малоросів 13 мільйонів. Їхня 
мова не удостоїлася зарахування до рис їхньої народності: вона лише 
“племінна осібність”. Коли народ, який налічує 13 мільйонів населення, 
не удостоєно вважатися таким, що має свою недоторканну народність, то 
чи буде церемонитися наше слов’янофільство з якимись болгарами чи 
сербами, хорутанами або чехами, котрі значно менші кількістю за мало-
росів?» 22. 

Так трапилося, що Микола Чернишевський жодного разу не приїздив 
до України. Одначе щире спілкування з українцями, у тому числі на 
теренах Саратова та Санкт-Петербурга, фахові студії спадщини Миколи 
Гоголя й добре знання української писемності стимулювали вболівання за 
цілий народ. «А якщо є племена, здатні до себе привертати симпатію 
більше, ніж інші племена, то саме малороси — одне з племен найсим-
патичніших», — цей емоційний висновок викарбував Чернишевський 
1861 р., унікально пояснивши, на чому базувався: «Чарівна злука наїв-
ності й тонкості розуму, лагідність стосунків у родинному житті, пое-
тична задумливість вдачі непохитно наполегливої, краса, витонченість 
смаку, поетичні звичаї, — все поєднується в цьому народі, щоб полонити 
вас, так що іноплемінник стає малоруським патріотом, коли хоч трохи 
поживе в Малоросії. (А їхне становище! Це плем’я переважно — плем’я 
селян, доля котрих тяжка. Їхній патріотизм чистий від заміру пригноб-
лення інших; вони прагнуть лише того, щоби їм самим було легше жити 
на вільному світі: ніяке інше плем’я не хочуть вони підкоряти собі чи 
кривдити). Не можна не співчувати їм»23.  

Навряд чи хтось на ту пору вдавався до вишуканіших інтернаціо-
нальних суперкомпліментів. Оцим теплим зверненням можна й пишатися, 
й виміряти поступ за відповідального осягнення минувшини. Тим паче, 
що Чернишевський пильно відстежував розвідки з української давнини, 
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захоплювався її непересічними сторінками. 1855 р. із нагадуванням Шев-
ченкового рядка змальовував козацтво: «… Славетні запорожці, що їх 
гідну подиву хоробрість і високе благородство визнавали навіть вороги 
їхні, татари і турки, і нащадки котрих, чорноморці, своїми подвигами 
показують, “чиї сини, яких батьків” вони є, які заповіти залишили їм 
батьки, — славетне військо запорозьке не потребує захисту від вига-
док…»24 (у Шевченка вікопомна поезія 1845 р. «І мертвим, і живим, і 
ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє 
посланіє» містить експресивні запитання: «Що ми?.. Чиї сини? яких 
батьків?»). 

Висновки Чернишевського перегукувались і з Шевченковим «Кавка-
зом», де гірко зіронізовано: «Од молдаванина до фіна / На всіх язиках все 
мовчить, / Бо благоденствує!». Пронозлива цензура 1861 р. вилучила з 
«Современника» фінал статті «Национальная бестактность», який спри-
ймався саркастичним антиурядовим демаршем: «Нашим російським ма-
лоросам надано всі права й переваги, яких тільки коли-небудь бажали 
вони. Їх образити не може тепер жодне плем’я. Вони благоденствують, за 
цілком вірним і вельми вдалим виразом свого улюбленого поета Шев-
ченка. Вірогідно ми не помилимося, уявивши, що навіть на думку 
львівського «Слова», настільки відданого законній австрійській владі над 
Галичиною, галицькі русини мають заздрити щастю своїх одноплемін-
ників — малоросів, котрі користуються нині волею під нашою владою»25. 

1861 р. під потужним впливом переконань Миколи Чернишевського 
петербурзьке революційно-демократичне підпілля резонансно випроду-
кувало екстраординарну газету-листівку «Великорусс» із далекозорою 
програмою унезалежнення українського народу як неодмінної умови 
подолання домінантного в Росії збройного режиму тиранії. Мудрі конс-
піратори дійшли розуміння, «аби дано було населенню південної Русі 
цілковиту свободу визначати свою долю за власною волею». 

Цитований документ потребує пильної уваги за дивовижне віддзер-
калення результатів діяльності Миколи Чернишевського та його послі-
довників на шляхові досягнення суверенності українців і України: «Тепер 
цей народ ще не міг висловити своїх бажань. Але відомо, що він украй 
невдоволений нашим пануванням. До яких би вимог не довело це неза-
доволення, ми повинні поступитися їм. Коли він захоче відокремитися 
зовсім, нехай відокремлюється. Чи захоче він цього — ми не знаємо; та й 
сам він навряд чи вирішив це за нинішньої своєї безгласності. Втім, 
судячи з живого почуття страждань од нашого деспотизму, слід чекати, 
що за першої нагоди подумати про свою долю він захоче відійти від нас. 
Будьмо готові й на таке рішення. Ми, великоруси, достатньо сильні, щоби 
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зостатись наодинці, маючи в самих собі всі елементи національної мо-
гутності. Горді своєю силою, ми не маємо низької потреби шукати за 
прикладом Австрії шкідливої для нас самих штучної могутності в на-
сильницькому утримування інших цивілізованих племен у складі нашої 
держави. Ми можемо цілком визнати права національностей. Ми конче 
повинні це зробити, щоб увести й зміцнити у себе свободу»26. 

Таку світлу перспективу намітили конспіратори-росіяни, чиї ско-
ординовані помисли втілював Чернишевський в опорі на ідеї, за які царат 
наразив його на муки сибірської каторги, вготувавши довічне заслання. 
Доречним видається навести яскравий уривок Шевченкового «Сну», ви-
вершеного 1844 р., задовго до торування М. Чернишевським жахливих 
поневірянь. Там феноменальним штибом, наче пророцтвом, у викреса-
ному образі позначено готовність до жертовності автора і його коор-
динати явлення взірцевого непохитного героя — літературного побрати-
ма, асоційованого з уселенським сподіванням на «царя волі», вірою у 
неминучу звитягу над лихом:  

В муці, в каторзі не просить, 
Не плаче, не стогне! 
Раз добром нагріте серце 
Вік не прохолоне! 
А де ж твої думи, рожевії квіти, 
Доглядані, смілі, викохані діти, 
Кому ти їх, друже, кому передав? 
Чи, може, навіки в серці поховав? 
О, не ховай, брате! Розсип їх, розкидай,  
Зійдуть, і ростимуть, і у люди вийдуть! 

Ще один волонтер волі — Шевченків друг Зиґмунт Сєраковський, 
котрий відіграв видатну роль у поверненні Великого Кобзаря із заслання, 
де й сам тривало перебував від 1848-го до 1856-го року (до речі, він став 
прототипом Болеслава Соколовського — персонажа роману Миколи Чер-
нишевського «Пролог»)27, підхопив естафету системного захисту скривд-
женого українського слова, продемонструвавши проникливе усвідом-
лення на вкрай необхідних заходів для мовного функціонування навіть за 
жорстких реалій абсолютистського режиму. «Натхненний Сигізмунд», як 
називав його Кобзар, поміж матеріалів «Заграничные известия» у місяч-
нику «Современник» пропагував «взаємну рівну повагу між окремими 
особами та великими групами осіб, тобто національностями». Жадав 
«цілковитого й точного застосування підвалин вільного розвитку народ-
ностей». Провіщав «тісні братерські союзи всіх народів — німецьких, 
романських, слов’янських і, зрештою, загальний європейський союз»28.  
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Знаменно, що у квітні 1857 р. Зигмунт Сєраковський оприлюднив на 
шпальтах «Современника» статтю «Взгляд на внутреннее положение 
Соединенных Штатов», де великими та славетними схарактеризував 
засновників заокеанської республіки, насамперед Дж. Вашингтона й 
Т. Джеферсона. За три місяці в цьому самому журналі Микола Черни-
шевський формулював: «Вашингтон — рідкісне явище не тільки за своєї 
непохитної чесності та великого таланту, а й через оте, що однаково 
ревно виконував свій обов’язок у найбуденніших ситуаціях, між тим як 
власне був створений лише для верховного управління справами цілої 
нації. Він, великий полководець і правитель, був колись настільки ж 
зразковим офіцером маленького загону, настільки ж зразковим управи-
телем маєтку»29. Тарас Шевченко на спільній хвилі такого єдиномислія, 
вражаюче викрив ганебний сервілізм: «О роде суєтний, проклятий, / Коли 
ти видохнеш? Коли / Ми діждемося Вашингтона / З новим праведним 
законом?». 

Військовому міністру Дмитрові Мілютину та петербурзькому гене-
рал-губернаторові Олександру Суворову (внукові генералісимуса) висо-
коосвічений офіцер Сєраковський подав реферат із національного пи-
тання, мужньо затаврувавши централізоване гноблення («У Росії дер-
жавне начало підкорило собі все, придушило все») і схилившись до 
актуальності проектування конфедерації народів, що «як рівний з рівним, 
як вільний з вільним» мали б однакові права «за повного й досконалого 
застосування засад вільного розвитку народностей».  

Допоминався офіційного статусу для української та польської мов  
із використанням їх на з’їздах і зборах, у судах, інших інституціях. 
«Бажаючі вступити на державну службу в Західному краї повинні до-
вести, що знають наріччя, котрими говорять у цьому краї», — таке до 
нього ніхто не конструював, як і сусідні пункти: «У справах цивільних 
суд проходить тією мовою, якою подано позов, у справах кримінальних — 
якою вільніше розмовляє підсудний… У школі лекції ведуться тією 
мовою, якою говорить більшість слухачів… (безперечно, коли в якомусь 
середньому закладі, наприклад, у місті Києві, більшість учнів — мало-
роси, викладання ведеться малоруською). У вищих навчальних закладах, 
наприклад, у Київському університеті, кожний професор може викладати 
по-російськи, по-польськи чи по-малоруськи; слухачі на заключних 
екзаменах відповідають яким забажають наріччям»30.  

І через два десятиліття після смерті З. Сєраковського цензура зляка-
лася несподіваної появи вище цитованого трактату, названого «Вопрос 
польский», у столичній пресі31. Вірнопідданські видання не забарилися 
виплодити концепцію: «Для розкладу Росії Сєраковський... оволодів Чер-
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нишевським та “Современником”… Для розкладу Росії було вигадано 
також план відриву від неї Малоросії»32. 

Зиґмунт Сєраковський загинув 1863 р., страчений за участь у зброй-
ному повстанні, сміливо збуреному проти Російської імперії. А 1897 р. 
його й Тараса Шевченка «співвигнанцю оренбурзькому» Янові (Іванові) 
Станевичу33 трапилось знаково утвердити українську мову, знедолену 
системною дискримінацією, у реаліях грандіозного Всеросійського за-
гального перепису населення: колишній секретар таємної організації, 
близький до «Современника», Станевич, урятувавшись од переслідувань, 
на схилі літ як вельми ерудований фахівець виконував обов’язки стар-
шого редактора Центрального статистичного комітету Міністерства внут-
рішніх справ і з того відомства сумлінно «розщепив» наріжну для Росій-
ської держави концентрацію поняття «русские» на три гілки — етнічно 
російську («великоруську»), білоруську та українську («малоруську»). 
З’ясувалося: від Польщі до Далекого Східу й од Льодовитого океану до 
Центральної Азії ідентифіковані цим плебісцитом українці загальною 
чисельністю поступались лише росіянам, попри неабияке розпорошення 
імперським обширом, засвідчивши соборність на батьківщині. 

За результатами напрацювань, що ввійшли тоді до наукового обігу, з 
23-х із половиною мільйонів людності Волинської, Катеринославської, 
Київської, Подільської, Полтавської, Таврійської, Харківської, Херсон-
ської та Чернігівської губерній майже три чверті (72%) виявились укра-
їнцями. Найзначніша питома вага «російськомовних» окресленого прос-
тору зафіксована в Таврії (з Кримом) — 27,89% (поруч у тому регіоні 
було понад 42,14% українців, 13,57% — кримських татар, з яких сливе 
186 тисяч складали понад 34% населення рідного півострова). Відсотки 
«україномовних» мешканців вище середнього за локальним виміром при-
пало на Полтавщину — 93, Поділля — 80,9, Харківщину — 80,6 і 
Київщину — 79,2, де росіян налічувалося відповідно 2,6; 3,3; 17,7; 5,9  
(у губерніях Волинській, Катеринославській, Чернігівській та Херсон-
ській співвідношення між «малоросами» та «великоросами» на кожну 
тисячу осіб дорівнювали: 701 — 35; 689 — 173; 664 — 216, 535 — 211.  
У Бессарабії вкраїнців нараховувалося 19,62% населення (щонайбільше — 
в Ізмаїльському, Хотинському й Аккерманському повітах), росіян — 
трохи понад 8%. На Гродненщині переважно україномовними були 
повіти Кобринський (під 80%) та Брестський (64,35%), а в Більському цей 
показник перевищував 39 відсотків. Українське слово називалося рідним 
приблизно половиною опитаних Суджанського і Новооскольського пові-
тів Курської губернії, Валуйського і Павловського повітів Воронезької 
губернії, а також 52,52% Путивльського й 60% Грайворонського повітів 
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Курської губернії, 70,17% Бірючинського, 81,82% Богучарського, 90,28% 
Острогозького повітів Воронезької губернії. В області Війська Донського, 
де кількісно домінували росіяни, українці становили 28%, проте в Таган-
розькій окрузі — 61%. На сусідній Кубані вкраїнська спільнота у цілому 
за цими параметрами випереджала російську, на Ставрополлі вона сягала, 
за різними даними, від третини до двох третіх населення34. Об’єктивно 
виразна народна демонстрація українства викристалізувала чинник, що 
надалі не міг ігнорувати царат. Недаремно затим активізувалися спроби 
петицій про анулювання утисного Емського указу, маніфестаційні зіб-
рання з нагоди Шевченкових річниць тощо.  
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ТАРАС ШЕВЧЕНКО І ОЛЕКСАНДР АГІН: ДЕЯКІ СТОРІНКИ 
БІОГРАФІЇ (З ІСТОРІЇ ВОЛОДИМИРСЬКОГО КИЇВСЬКОГО 

КАДЕТСЬКОГО КОРПУСУ) 
 
 
У нашій історії є такі постаті, які вбирають у себе живу душу народу, 

стають невід’ємною частиною його життя. Такою постаттю для нас, 
українців, є Тарас Шевченко. Творчість Т. Шевченка стала духовною 
основою формування сучасної української нації, тому що для українців 
усіх наступних поколінь Великий Кобзар став могутнім джерелом націо-
нальної свідомості, символом України. У ньому і зараз бачимо нашого 
сучасника і соратника, він дорогий, близький нам своїм немеркнучим 
словом, бо слово це звеличує красу боротьби і перемоги, виховує най-
кращі людські почуття, закликає до дружби і мирного співіснування. 
Творчість Кобзаря, яка має не тільки літературно-мистецьке, а й вели-
чезне суспільне значення, є актуальною і сьогодні. 

Вивчаючи літопис життя і творчості Т. Шевченка, можна побачити 
досить широке коло знайомств митця, таким чином, відкрився факт 
біографії художника, вчителя малювання Володимирського київського 
кадетського корпусу Олександра Агіна.  

Науковою новизною дослідження є уточнення деяких фактів з біо-
графії Тараса Григоровича Шевченка, пов’язаних з навчанням у Петер-
бурзькій академії мистецтв та з’ясування кола його знайомств, зокрема із 
майбутнім учителем малювання Київського кадетського корпусу Олек-
сандром Агіним (1814–1875 рр). 

Історіографія життя і діяльності Тараса Шевченка представлена до-
сить великою кількістю робіт. Однією з найвідоміших праць є «Літопис 
життя і творчості Т.Г. Шевченка» Василя Анісова та Єлизавети Середи1, в 
якому автори розкрили події і факти з життя та діяльності великого 
українського поета Т.Г. Шевченка, кожна дата, подія обґрунтовується 
відповідними документами й архівними даними. Василь Бородін та Єв-
генія Кирилюк є авторами монографії «Т.Г. Шевченко. Біографія», в якій 
досить детально описали особисту долю, творчу діяльність, духовний ріст 
митця. Іван Бочаров та Юлія Глушакова у своїй книзі «Карл Брюллов» 
розкривають історію взаємин Тараса Шевченка, як одного з талановитих 
учнів, і К. Брюллова2. Український літературознавець Павло Зайцев у 
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своїй біографії «Життя Тараса Шевченка»3 спробував подати дещо не-
традиційний підхід до висвітлення образу Шевченка. 

Історіографія праць про великого художника Олександра Агіна більш 
скромніша, але все ж існують досить цікаві праці. Григорій Стернін видав 
монографію «Олександр Олексійович Агін»4, яка містить факти про жит-
тя і творчість художника, а також кольорові репродукції його малюнків, 
картин. Найбільш детально висвітлює деякі факти біографії і діяльності 
О.О. Агіна його хрещена донька, російська письменниця, мемуарист 
Маргарита Ямщикова (псевдонім Ал. Алтаєв) у своїх мемуарах «Памят-
ные встречи»5, в якій подала відомості про свого хрещеного, відомого 
художника О. Агіна з розповіді своєї матері. 

Як зазначалось у літописі життя і творчості Т. Шевченка: «Влітку 
1835 року в житті Тараса настала подія, яка внесла в його душу промінь 
надії на краще, і цілу гаму незнаних йому доти радощів, а разом із ними й 
нових, ще глибших, смутків і ще болісніших за давні переживань. Під час 
одного із звичайних своїх рисувальних «сеансів» у Літньому саду звернув 
він на себе увагу якогось незнаного пана, що поцікавився поглянути, «як 
хлопець рисує». У розмові виявилося, що пан цей — митець-маляр Іван 
Сошенко, учень Академії мистецтв й земляк Т. Шевченка». Земляк заці-
кавився долею замурзаного малярського челядника і, поглянувши на його 
рисунки, відразу побачив, що хлопець має здібності художника. На за-
прошення Сошенка Тарас почав його відвідувати по святах6. За мате-
ріалами українського літературознавця П. Зайцева, стало відомо, що з 
1935 р. Т. Шевченко почав відвідувати класи Товариства заохочення 
митців. Комітет цього товариства, переглянувши малюнки «стороннього 
Учня Т. Шевченка», ухвалив «мати його на майбутнє». Усе літо 1836 р. 
Тарас працював у Великому Театрі, що його відновлював тоді знаний 
архітектор Кавос. Виконанням малярських і декораційних робіт у театрі 
займався Ширяєв. До праці Шевченка приглядався механік театру Кар-
ташов, який щоранку частував молодого майстра чаєм. Ширяєв мав змогу 
переконатися в тому, які великі здібності має його учень і який він для 
нього цінний робітник, але, за своєю системою, він і далі тримав хлопця 
«в чорному тілі»7. 

У святкові дні Т. Шевченко й далі відвідував І. Сошенка, котрий 
познайомився з Ширяєвим (в якого в той час навчався його земляк маляр-
ському ремеслу) і ввесь час старався, як лише міг, поліпшити долю свого 
протеже. На прохання І. Сошенка, малярський майстер згодився, щоб 
Тарас відвідував свого земляка-митця не лише у свята, але й у будні, коли 
праці немає. В цей час він займався освітою хлопця: давав йому й 
технічні вказівки для копіювання естампи, загадував зрисовувати різні 
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гіпсові зліпки та маски, а згодом і фігури. Бачачи, які великі успіхи 
робить у рисуванні його учень-знайда, І. Сошенко порадив йому спро-
бувати робити портрети аквареллю. Для численних спроб терпеливо 
служив Тарасові за модель його земляк і друг — козак Іван Нечипоренко. 
Якось Енґельгардт побачив у І. Нечипоренка роботу свого кріпака-
артиста, що йому, мабуть, дуже сподобалась, бо він почав загадувати 
йому списувати портрети зі своїх улюблених коханок, за що часом і 
нагороджував його «рублем серебра — не більш», як говорив сам 
Т. Шевченко у своїй короткій автобіографії8.  

Величезні успіхи зробив він після того, як познайомився з І. Со-
шенком; він тоді вже перевершив свого вчителя. Зажурившись його гір-
кою долею, І. Сошенко почав думати про те, як би визволити нещас-
ливого хлопця з кріпацтва. 

Бувши добре знайомий з українським письменником Євгеном Гре-
бінкою, І. Сошенко, спочатку порадившись із ним, як би допомогти 
Тарасові, представив потім Є. Гребінці і самого свого учня. Прийнявши 
близько до серця Тарасову справу, Є. Гребінка почав часто запрошувати 
його до себе. 

Як педагог, Є. Гребінка пізнавши Т. Шевченка, передусім зайнявся 
його освітою, даючи йому книжки для читання, і таким чином розши-
рював скупі наукові відомості, він одразу прочитав усю, тоді ще дуже 
скупеньку, українську літературну продукцію. Як зазначав літературо-
знавець П. Зайцев: «Тарас, відвідуючи І. Сошенка, почав політично усві-
домлювати панських двораків, а ті почали сваволити, у поминаючись 
перед дворецьким за свої права. Обурений Прехтель, управитель Ен-
гельгарда, наказав висікти Т. Шевченка різками, і коли той у неділю 
з’явився у панському дворі, його потягли до стайні. З великим трудом 
пощастило Сошенкові урятувати друга і то лише завдяки пані Прехтель». 
Цей випадок змусив І. Сошенка ще глибше задуматися над Тарасовою 
долею9. 

Познайомивши Т. Шевченка з Є. Гребінкою, І. Сошенко згодом 
представив хлопця Василеві Григоровичу, професорові теорії естетики й 
секретареві професорської ради Академії мистецтв. Добрий, розумний і 
досвідчений у таких справах, В. Григорович одразу зміркував, чиї впливи 
й добре серце треба використати, щоб досягти потрібного результату. 
Через Є. Гребінку Т. Шевченко вже був знайомий із професором академії 
Венеціяновим, знав добре поета В. А. Жуковського, що був вихователем 
наслідника престолу цісаревича Олександра. Сподіваючись на допомогу 
В. Жуковського у справі визволення Т. Шевченка, В. Григорович і Вене-
ціянов представили його впливовому російському поетові. Використо-
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вуючи свою близькість до царської родини, він часто користувався своїм 
впливом на те, щоб поліпшити чиюсь долю, або визволити когось із біди, 
робив це щиро. Перед тим, як активно виступити у справі викупу 
Т. Шевченка, В. Жуковський добре придивився до Тараса і збагнув усю 
тяжкість його долі після чого «почав енергійно дбати» про визволення 
Тараса від поміщика10.  

Поруч із В. Жуковським найбільша роль у виконанні цього шля-
хетного завдання припала професорові Академії мистецтв Карлові Брюл-
лову. Видатний російський історичний живописець, портретист, пейза-
жист. Віддав 12 років свого життя навчанню в Академії мистецтв і 
закінчив її з «цілою пригорщю золотих медалей»11. 

Побачивши Тараса у І. Сошенка, К. Брюллов звернув увагу на «не-
кріпацьке» обличчя хлопця, а довідавшись про його долю й побачивши 
його рисунки, зацікавився ним ще більше. 

Одного разу І. Сошенко застав у К. Брюллова В. Жуковського і 
М. В’єльгорського. Вони втрьох вийшли до другої кімнати, а коли 
повернулися, то К. Брюллов сказав І. Сошенкові: «ґрунт готовий», на-
тякаючи на те, що йому пощастило заручитися згодою цих панів на 
участь у визволенні Т. Шевченка. Згодом К. Брюллов особисто говорив з 
полковником Енгельгардом, щоб той відпустив свого талановитого крі-
пака на волю. Місія ця не мала успіху: не до таких людей належав цей 
пан. К. Брюллов був ображений та обурений12. 

Місію цю взяв на себе старенький учитель І. Сошенка — професор 
Венеціянов. Зрештою, як слушно сказав потім вдячний Т. Шевченко, це 
був для нього лише «черговий подвиг на ниві мистецтва»: він у таких 
справах мав уже великий досвід. У розмові з Енґельгардтом Венеціянов 
почав розмову про освіту й «філантропію», але дідич перервав його 
промову і зажадав конкретного формулювання справи. Коли зрозумів, 
про що саме йдеться, зажадав за Тараса 2500 карбованців асигнаціями, як 
останню ціну за «ремісника, в господарстві необхідного»13. 

Справа стала зрозумілою: потрібно було дістати ці 2 500 карбованців. 
Довідавшись про це, В. Жуковський попросив К. Брюллова намалювати 
його портрет і на «льотерії» продати його за 2500 карбованців14. 

Здається, що не тільки Т. Шевченко, але й сам І. Сошенко не був 
спочатку повністю втаємничені у цю справу, але згодом Тарас довідався 
про те, що справа його визволення, «задумана такими впливовими 
людьми, як Венеціянов, М. В’єльгорський і В. Жуковський, хоч вони й 
мали впливи, все таки вперед не посувається». «Стан душі Тарасової в 
той час був жахливий», — оповідає І. Сошенко. Цей стан Тарасової душі 
дуже легко зрозуміти. І. Сошенко, за протекцією В. Григоровича, 



Тарас Шевченко і Олександр Агін: деякі сторінки біографії 

 95 

секретаря Товариства заохочення митців, одержав для Т. Шевченка дозвіл 
працювати в рисувальних залах інтернату для стипендіатів товариства. 
Тарас робив великі успіхи в рисуванні, був свідомий цих успіхів, не 
переставав мріяти про академію і щодень, то тяжче переживав своє 
невиразне й непевне становище. 

Тим часом справа й сама наближалася до щасливого кінця. Портрет 
В. Жуковського вже був намальований. Льотерію на царському дворі 
В. Жуковський і М. В’єльгорський організували, запросивши до участі у 
цій справі гр. Баранову, уроджену Адлербер, виховательку і фрейліну 
цариці. Портрет виграла цариця Олександра Федорівна. 

Нарешті настав радісний день визволення: 22 квітня 1838 р. Тарасові 
вручено «отпускную» — документ з підписом дідича про те, що Т. Шев-
ченко одержав від нього свободу15. 

Перед Т. Шевченком відкрились нові простори життя, уже наступного 
дня він був «вольноприходящимь» учнем рисувальних класів Петер-
бурзької Академії мистецтв. 

Ініціатором заснування Академії мистецтв у Росії був вельможа, граф 
І.І. Шувалов. Іван Іванович припускав відкрити її в Москві, при заду-
маному їм університеті, але в результаті Академія мистецтв була за-
снована в 1757 р. в Петербурзі, хоча перші 6 років вона рахувалася при 
Московському університеті. В 1812 р. Академію мистецтв зарахували до 
міністерства народної освіти. Цей період академічного життя у відомстві 
цього міністерства відомий поліпшенням важких економічних обставин, в 
які була приведена академія попереднім управлінням. Міністерство ви-
клопотало суми, потрібні на сплату значних боргів академії і на споруд-
ження багатьох будівель при ній. Однак навчальна частина поправилася 
мало. Виховне училище, що існувало при академії, вимагало безліч за-
ходів, для підняття моральності та поліпшення викладання. Ці заходи 
викликали справедливу критику і нападки. В кінці XIX ст. Академія 
мистецтв проводила періодичні виставки картин і відкрила для публіки 
художній музей16. 

Засвідчивши відпускну в петербурзькій Палаті цивільного суду, 
Т. Шевченко почав відвідувати рисувальні класи академії мистецтв. Його 
учителем був К. Брюллов. Від самого вступу Шевченка до Академії 
Петербурзьке Товариство заохочення митців зробило його своїм сти-
пендіатом17. 

Визволений з кріпацьких пут, зігрітий увагою і приязню багатьох 
представників російської творчої інтелігенції, насамперед К. Брюллова, 
Тарас перебуває в радісному відчутті стрімкого сходження до вершин 
творчості й знань, тішиться особистою свободою. 
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Одягнувшись краще й налагодивши всякі формальності, як він сам 
говорив, почав відвідувати рисувальні класи та призвичаюватися до 
нових умов життя і до нового середовища18. Осінь 1838 року була тією 
порою, коли молодий митець почав органічно вживатися в нове сере-
довище, в яке, як «на крилах, перелетів» зі свого челядницького горища. 
Розпочалася наука в академії, розпочався театральний і товариський 
сезон. К. Брюллов полюбив і наблизив до себе свого нового учня. 
Т. Шевченко мало не молився на нього в його приватній майстерні, 
пишно удекорованій колекціями зброї й червоними драперіями та фіран-
ками. У просторих, розкішно убраних апартаментах свого академічного 
помешкання К. Брюллов, скинувши свої театральні котурни, перетво-
рювався у старшого колегу-митця. Вчорашньому кріпакові любо було 
читати вголос своєму професорові улюблені твори Вальтера Скотта або 
Діккенса, а самотньому півбогові було тепліше й спокійніше в присут-
ності щирого і відданого йому юнака. Брюллов надзвичайно багато читав, — 
від дитинства призвичаївся до того, щоб йому читали вголос, коли він 
малює. Сам мав добру бібліотеку, користувався теж бібліотекою видавця-
книгаря Смірдіна. Т. Шевченко міг розкошувати: всі книжки й журнали 
були до його послуг19. 

Від жовтня 1838 р. Т. Шевченко жив разом із І. Сошенком на  
4-ій лінії Васільєвського Острова, близько від академії. Видатки вони 
ділили по половині. Найбільшим його добродієм був фактично І. Со-
шенко, — власне його доброму серцю, його ініціативі завдячував Тарас 
свою свободу і до нього цілою душею прив’язався. 

Праця його в академії йшла успішно: за рік по вступі до неї —  
3 травня 1839 р. — він дістав у нагороду за програмовий рисунок з  
натури срібну медаль. Хоч життя його було може й занадто розкидливе, 
але при своїх надзвичайних здібностях він знаходив час не лише для 
фахової науки, а й для широкої самоосвіти. Читав дуже багато, і то не 
тільки твори красного письменства, а й наукову літературу, передусім 
історичну. 

З початку 1839 р. Т. Шевченко перебував у натурному класі академії, 
де з перервами продовжував малювати до 1844 р. На першому третному 
іспиті 29 квітня 1839 р. К. Брюллов відзначає його рисунок як найкращий. 
Першого й другого номерів тоді не було поставлено нікому, третій ви-
ставлено Т. Шевченкові. Рада Академії мистецтв нагородила його сріб-
ною медаллю другого ступеня. П’ятий номер молодий митець одержав за 
рисунок «Натурщики» на третному іспиті 24 грудня 1840 р. Це — єдиний 
рисунок, що зберігся, з числа тих, які він виконав на третних іспитах у 
натурному класі20. 



Тарас Шевченко і Олександр Агін: деякі сторінки біографії 

 97 

В академії він уже не був новаком. Там вчились його друзі Федот 
Ткаченко та Іван Парчин, разом з якими він працював в артілі Ширяєва. 
Учнями славетного К. Брюллова були Іван Сошенко та Аполлон Мок-
рицький — Шевченкові земляки, які багато зусиль доклали для звіль-
нення його з кріпацтва. 

Перебуваючи постійно в майстерні К. Брюллова, Т. Шевченко не міг 
не піддатися впливу творчих принципів великого художника. Майс-
терність К. Брюллова захоплювала Тараса. За порадою вчителя він копі-
ював його малюнки: «Голова матері» (деталь з картини «Останній день 
Помпеї»), «Перерване побачення», «Сон бабусі і внучки», акварельна 
копія з олійного портрета І. Крилова. Копіювання не завадило розвиткові 
власної творчої манери юнака. Як і раніше, Т. Шевченко продовжував 
писати акварельні портрети21. 

Одночасно з Т. Шевченком у загальноосвітньому класі академії на-
вчався Олександр Агін, між якими зав’язалися дружні стосунки. Пись-
менниця і мемуаристка, М. Ямщикова( псевдонім Ал. Алтаєв) у книжці 
«Памятные встречи» наводить спогади О. Агіна про його дружбу з 
Т. Шевченком та згадку художника про те, що в академії Шевченко 
майстерно малював пейзажі, славився «особливим почерком для кожного 
дерева»22. 

Олександр Олексійович Агін народився 1817 р. у селі Петровське, 
тепер Новоржевського району Псковської області. Будучи незаконно-
народженим сином відставного ротмістра, учасника Вітчизняної війни 
1812 р., тоді поміщика, якому належав невеликий маєток Петрівське в 
Новоржевському повіті А.П. Елагіна, отримав, за звичаєм, усічене прі-
звище батька Агін. З 1827 р. навчався у Псковський гімназії. Пере-
бравшись у 1834 р. у Петербург, цього ж року вступив до Петербурзької 
Академії мистецтв, де навчався до 1839 р. під керівництвом К. Брюллова, 
був степендіантом Товариства заохочення художників. Закінчив її зі 
скромним званням вчителя малювання. В 1841 р. з’явились його перші 
підписані малюнки, із середини 1840-х рр. займався ілюструванням творів 
Є. Гребінки, І. Тургенєва, найвідомішими є ілюстрації до «Мертвих душ» 
М. Гоголя, які до цього часу залишились найкращими з усіх спроб про-
ілюструвати цей роман, є основоположником російської жанрової ілюст-
рації. Співпрацював із журналами, але 1853 р. через ускладнення з цен-
зурою був змушений переїхати до Києва, де отримав посаду вчителя 
малювання у Київському Володимирському кадетському корпусі (засно-
ваного з ініціативи імператора Миколи І 1846 р.), в якому від початку 
його функціонування велика увага приділялася рівню навчання, були 
залучені найкращі тогочасні сили викладачів та вихователів23. Так, 
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розпочався період життя О. Агіна, пов’язаний з цим військовим освітнім 
закладом24. 

У повноформатному Володимирському київському кадетському кор-
пусі першорядне значення надавалося військовому вишколу. Водночас 
кадети здобували досить ґрунтовну загальноосвітню підготовку, яка 
забезпечувалась педагогічним складом корпусу. Викладались такі пред-
мети як: Закон Божий, російська, німецька й французька мови, ариф-
метику, тригонометрію, математику, географію всесвітню і Росії, законо-
давство, історію всесвітню і Росії, фізику, хімію, ботаніку, зоологію, 
ситуаційне креслення, топографію, статистику, каліграфію, топографічне 
креслення, фортифікацію, артилерію, тактику, військову історію, артиле-
рійське креслення, а також малювання яке з 1953 р. по 1964 р. викладав 
художник, ілюстратор творів О. Агін25. 

Обсяг та рівень викладання навчальних предметів були достатніми, 
щоб кадети могли продовжити військову освіту або службу в армії26. 

Наскільки ґрунтовно було поставлене навчання в корпусі, свідчить 
той факт, деякі кадети-кияни, які прибували у військові училища після 
закінчення світського навчального закладу з низьким балом і опинялись у 
списку тих, що відставали з успішності, вже до початку нового семестру 
були в першому десятку. Маючи високий середній бал при випуску з 
військового училища, випускники — кияни мали можливість обирати 
кращі вакансії, з вдячністю згадуючи корпус, що так добре підготував їх 
до професійної діяльності27. 

Як згадує один із колишніх кадетів Київського корпусу О. Ігнатьєв: 
«Після закінчення кадетського корпусу випускників направляли у 
військові училища, де колишні кадети різних корпусів вступали між 
собою у змагання, більшість військових училищ розсилала списки із 
зазначенням успішності юнкерів до кадетських корпусів. «І ми, київські 
кадети, — не без захоплення знаходили прізвища своїх старших това-
ришів у перших десятках»28. 

З книги М. Алтаєвої-Ямщикової «Памятные встречи» також відомо, 
що під час перебування художника в Києві він дуже любив відвідувати 
театр. Як згадувала мати М. Ямщикової, його в Києві усі добре знали і 
жартома називали «слоеный пирог» через те, що він був високий, і мав 
повнувату фігуру, вдягнену в плащ, який часто забував застебнути; з-під 
нього виглядав старий піджак під яким був ще більш старий і поношений 
фрак. Носив шляпу з одним піднятим іншим спущеним полем, з-під якої 
виглядало добродушне, розумне обличчя з сивуватою бородою. Він був 
великим майстром, ілюстратором Гоголя, але як жебрак ходив в лахмітті. 
В театрі, яким керував іноземець Фердинанд Бергер, йому завжди давали 
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безкоштовні місця. Відвідини театру стали його звичкою. З часом у цьому 
театрі він став навчати акторів гриму. Художник не пропускав жодної 
вистави, після якої йшов пішки через усе місто у свою маленьку хатину 
на околиці29. 

Під час проживання в Києві він намалював багато картин та ілюст-
рації до «Кобзаря» Т. Шевченка. Життя в місті його дуже стомило, як він 
сам говорив, я почав «розвалюватись». На схилі років О. Агіна запросили 
переїхати у маєток Тарновських у Качанівку (Чернігівщина), як вчителя 
малювання Василя Тарновського (молодшого), запропонувавши йому за-
лишитися в них назавжди, надавати різну допомогу не шкодуючи ніяких 
коштів30. Після переїзду він багато часу приділяв урокам малювання з 
В. Тарновським (молодшим). Родина ставилась до нього з надзвичайною 
ласкою і повагою. Останні одинадцять років життя О. Агін провів у 
Качанівці, де й помер у серпні 1875 р. Його прах було поховано на 
кладовищі поблизу маєтку31. 

Слава Т. Шевченка пов’язана в першу чергу з його віршами. Його не 
можна порівняти з тими творцями які увійшли до історії в двох іпостасях 
поета і художника. Насамперед Т. Шевченко був МИТЦЕМ. Але для того, 
щоб пізнати митця, окрім його поетичного та художнього спадку, ми 
повинні звернути увагу на його коло спілкування, відносини з громадою. 
Одним з його близьких товаришів був О. Агін, талановитий художник, 
ілюстратор. Він, як і Т. Шевченко, був відданий своїй справі, ніколи не 
зраджував ідеалам молодості та мистецтва і до своїх останніх днів 
займався своєю улюбленою справою — живописом. Це свідчить про те, 
що оточення Кобзаря доповнювало його творчу душу, давало подих 
творчим звершенням. Історія життя Т.Г. Шевченка, коло його друзів, 
знайомих потребують подальшого глибокого і різнобічного вивчення та 
дослідження. 
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ЕПІСТОЛЯРНЕ СПІЛКУВАННЯ Т. ШЕВЧЕНКА  
ТА П. КУЛІША 

 
 
Двохсотліття від дня народження національного генія Тараса Гри-

горовича Шевченка обумовлює інтерес науковців до вивчення та пере-
гляду багатьох сторінок його життя, громадсько-політичної, соціокуль-
турної активності, літературної та художньої діяльності, визначення 
персонального впливу на розвиток національної свідомості, оформлення 
ідентичності. Одним з актуальних напрямків є розгляд життя і діяльності 
Т. Шевченка через усвідомлення його ідеології (культурної, соціальної, 
політичної) у контексті його доби і проникнення «в оточення ідей і людей 
Шевченківського космосу, у ту духовну і фізичну атмосферу, в якій жив, 
діяв і творив Шевченко». Відповідно за методом історика О. Оглоблина, 
для всебічного осягнення персоналії Т. Шевченка необхідно взяти на 
«облік» усіх українських друзів і знайомих поета, опрацювати біографії їх 
комунікантів, а також вивчити «особисті, родинні, фамільні, громадські 
відносини», «відповідні середовища й окремих осередників, їх питому 
вагу та значення в тогочасному житті України». За таких умов можна 
оцінити «обопільний вплив, їх на Шевченка і Шевченка на них», про-
стежити міжособистісні взаємини між «титанами національного відрод-
ження».  

Тема взаємин, взаємооцінок та взаємовпливів Тараса Шевченка і 
Пантелеймона Куліша на сьогодні залишається актуальною й різно-
аспектною щодо можливостей досліджень та інтерпретацій. Тим більше, 
що у радянський період було абсолютно штучно сконструйоване ідейне і 
персональне протистояння між обома митцями. Так, радянські вчені 
протиставляли світлу постать Шевченка майже завжди темній і несим-
патичній особистості Куліша, якого представлено як ідеологічного про-
тивника великого «революційного демократа». Ім’я першого оповите 
світовою славою, до якої він дійшов своїм генієм, долаючи кайдани 
кріпацтва й національного гніту. Визнаний усіма поколіннями і режи-
мами, ними ж був і затиснутий у відповідні ідеологічні рамки ідей 
соціалізму та пролетарського інтернаціоналізму. Ім’я другого у радян-
ський час було затавровано як «поміщицько-буржуазного письменника, 
реакційного слов’янофіла», який «під кінець остаточно скотився на 
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позиції войовничої буржуазно-націоналістичної ідеології, містицизму, 
клерикалізму». Фактично, з 1930-х і до кінця 1980-х рр. біографія, а отже і 
взаємини П. Куліша, були забуті, перлини його творчості були вилучені зі 
спадщини національної культури. 

Сьогодні ми по-новому маємо змогу проаналізувати міжособистісне 
спілкування митців. Адже цілком істинним буде твердження про те, що 
який би не був геніальний і талановитий Т. Шевченко, його творчість, 
ім’я не на було б такого розголосу, не стали б національним надбанням 
без відповідного визнання, популяризації, збереження та примноження 
світлої пам’яті Кобзаря українською інтелектуальною елітою.  

У сучасній українській історіографії предметом наукових студій уже 
стало порівняння поглядів Т. Шевченка та П. Куліша на національно-
культурний розвиток (Н. Шпильова), факти їхнього безпосереднього спіл-
кування (О. Юрчук), художні діалоги (В. Яцюк). Малодослідженим зали-
шився аспект епістолярного спілкування митців, взаємні оцінки літе-
ратурних напрацювань у друкованих виданнях. У своїй статті ми спи-
раємося на опубліковані чотири листи (1843–1846 рр.) П. Куліша до 
Т. Шевченка, вилучені у нього під час арешту; три листи 1856 р., чотири 
листи 1858 р., два листи 1860 р., а також фрагменти спогадів П. Куліша. 

Тарас Шевченко і Пантелеймон Куліш народилися на прадавній, бага-
тій історичною минувшиною Київській (нині Черкаській) і Чернігівській 
землях з різницею в 5 років: 1814 р. — Тарас Шевченко, 1819 р. — 
Пантелеймон Куліш. Із дитинства вони заслуховувалися в народні пісні, 
легенди, бувальщини; виховувалися у світі народних образів, у яких вба-
чали вияв героїчного духу й незламного характеру. Тарас Шевченко весь 
цей світ сприймав у вбогій хаті, у кріпацькій праці на панщині своїх 
батьків, а потім у мученицьких поневіряннях. Дитинство і юність П. Ку-
ліша теж не було безхмарним, але він все ж мав більш гарні стартові 
можливості. У 1841–1842 рр., незважаючи на відрахування з універ-
ситету, матеріальну скруту (як про це повідомляє знайомий М.Чалий), 
П.Куліш розпочав свої перші літературні та історіографічні починання, а 
також, що більш важливо, починає вливатися до найближчого оточення 
тодішньої інтелектуальної еліти, вищого губернського чиновництва. Він 
затоваришував із професором університету Михайлом Максимовичем, 
інспектором шкіл Київського навчального округу Михайлом Юзефо-
вичем (у 1843 р. став помічником попечителя названого округу). Саме 
вони сприяли освітянській кар’єрі Пантелеймона Куліша, підтримували 
його творчість на перших порах. 

Про своє знайомство з Т. Шевченком у Києві у червні 1843 р. П. Ку-
ліш розповів у автобіографії: «Ввіходить хтось до Куліша у полотняному 
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пальті. «Здорові були!.. А вгадайте — хто?» — «Хто ж, як не Шевченко?» 
(А ніколи не бачив його і намальованого). — «Він і є!.. Чи нема в вас 
чарки горілки?» і т. д. Тут уже й пішло справдешнє січове балаканнє, а 
далі й співи». Тоді ж Куліш разом із Шевченком та художником Олексою 
Сенчилом-Стефановським здійснили поїздку вгору по Дніпру, до колиш-
нього Межигірського монастиря, під час якої ловили рибу на Дніпрі й 
записували народні пісні. Під записом пісні «Да все луги, все береги, ніде 
води да напити...» у Шевченковому альбомі 1842–1843 рр. зазначено 
рукою Куліша: «1843, іюня 13, вночі на плиту на Дніпрі, против Межи-
горського монастиря». Після повернення до Києва Шевченко виїхав на 
Полтавщину, а Куліш 5 липня — у відрядження для обстеження архівів та 
монастирів Київської губернії. 

20 жовтня 1843 р. П. Куліш написав Т. Шевченку першого листа (із 
того що збереглося до наших днів, але відомо що до цього були ще два, 
які адресат певно не отримав) російською мовою, в якому інформував 
Кобзаря про завершення роботи над поемою «Україна», анонсував її 
вихід друком найближчим часом. Із змісту листа також видно, що між 
митцями були певні домовленості щодо взаємних консультацій по історії 
гайдамаччини, пошуку П. Кулішем в архівах якихось даних про діда 
Тараса Григоровича.  

Другий із збережених листів П. Куліш відправив Т. Шевченку 5 черв-
ня 1844 р. Лист був написаний українською мовою та підписаний «Щи-
рий земляк П. Куліш». Пантелеймон Олександрович дякував за надіслані 
шевченкові твори «Гамалія» (СПб.: В тип. М. Ольхина, 1844, — 11 с.), 
«Кобзарь» (СПб.: В тип. Е. Фишера, 1840. — 114 с.), «Гайдамаки. Поема» 
(СПб.: [В тип. А. Сьічева], 1841. — 131 с.), робив екскурс в історії 
козаччини та наголошував на тому, що часи змінилися і вже не потрібно 
гриміти зброєю, а для подальшого народного розвитку треба займатися 
просвітництвом. Це була позиція Пантелеймона Олександровича, Т. Шев-
ченко, судячи із полум’яних творів Кобзаря, мав іншу позицію.  

31 грудня 1844 р. знову був російськомовний лист. У дописі обгово-
рюються видавничі справи та нюанси по реалізації проектів друкованих 
видань. Деяке невдоволення у П. Куліша викликало включення його 
персони без попереднього на те погодження до робочої групи по виданню 
альбому офортів «Живописная Украина». Інформацію про цей проект 
подав журнал «Северная пчела». Так, за повідомленням, художник мав 
намір розмістити окрім художніх робіт ще й «важнейшие события, 
известные из бытописаний Южной России, начиная от основания Києва, 
имевшие влияние на судьбу обитателей того края». При тому, йшлося 
далі, Шевченко «воспользовался сведениями, почерпнутыми им от 
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известнейших малороссиян: Буткова, Стороженка, Бодянского, Кулеша и 
пр.». Як слушно відзначають коментатори останнього видання листів до 
Шевченка, мотивом Кулішевого невдоволення були не неприязнь до 
Шевченка чи небажання підтримати видання (як це часто намагалися 
пояснити), а радше надзвичайна вимогливість, науковий педантизм, з 
яким Куліш ставився до всього, що писали про Україну. Судячи з Кулі-
шевих слів («я понятия не имею о Вашем литературном предприятии»), 
Шевченко не мав із ним якихось конкретних розмов про цей проект. 
Інформацію про плановане видання «Живописной Украины» Куліш отри-
мав лише в Шевченковому листі, написаному навесні 1844 р. (не збе-
рігся). У листі-відповіді від 5 червня 1844 р. (№ 29) Куліш просив: 
«Присилайте Ваші картинки в Чигирин...» — однак, найімовірніше, від-
повіді не отримав. 

Після півторарічної розлуки П. Куліш знову особисто зустрівся з 
Шевченком перед виїздом за кордон у грудні 1846 р. в Києві. За його 
спогадами в «Історичному оповіданні» поет тоді справив на нього особ-
ливе враження: «Сам Шевченко зробивсь не тим, яким я його покинув, 
їдучи з України. Се вже був не кобзар, а національний пророк. Востор-
женому щастям, наукою і поезією, мені здавалось, мовби перед нами 
сталося те, чого дознав на собі ветхозавітний посел Господень [...]. Для 
мене ж сяєво духа його було чимся надприроднім...».  

У липні 1846 р. П. Куліш відправив великого листа Т. Шевченку до 
Петербурга, в якому, поряд із захопленням творчістю Кобзаря, висловив 
ряд зауважень, наголосив на необхідності внесення певних коректив, 
удосконалень: «Ваши создания принадлежат не одним Вам и не одному 
Вашему времени; они принадлежат всей Украине и будут говорить за нее 
вечно. Это дает мне право вмешиваться в семейные дела Вашей фантазии 
и творчества и требовать он них настоятельно, чтобы они довели свои 
создания до возможной степени совершенства. Вы можете мои замечания 
принять и отвергнуть; по крайней мере, я исключу себя из общей толпы, 
которая восхищается Вами безусловно и которой восхищение для созна-
ющего свое достоинство поэта должно быть так же ничтожно, как и 
«гонение низкого невежды». 

Найбільше коректив П. Куліш пропонував внести до поеми «Гайда-
маки»: виключити строки та навіть цілі глави, що не мають поетичності, 
не сприяють розкриттю драми Коліївщини; показати боротьбу й опір 
поляків, а не представляти гайдамаків як таких, що тільки торжествують 
над людьми, що не чинять жодного опору: «…В вашей драме нет борьбы 
сил: ляхи везде трусы, никакого отпору, везде гибнут..»; змінити голов-
ний акцент: пролита кров має стати наслідком боротьби, а не предметом 
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прагнення; провести більше любовних ліній у поемі; олюднити гайда-
маків, наділити їх почуттями.  

Насамкінець листа П. Куліш рекомендував не відкидати рекомендації, 
залишити отриманого листа та перечитати його років через п’ять. Обіцяв 
Пантелеймон Олександрович знайти гроші і на перевидання творів Тараса 
Григоровича вже із врахуванням пропонованих рекомендацій.  

У січні 1847 р. на вечірці у Віктора Забіли Куліш запросив Шевченка 
бути старшим боярином на своєму весіллі, яке відбулося 24 січня 1847 р. 
Далі був арешт усіх запідозрених у справі Кирило-Мефодіївського брат-
ства і взаємини митців перервалися аж до 1857 р. 

Протягом 1857 р. П. Куліш надіслав до Т. Шевченка три листи. 
Перший був датований листопадом 1857 р. У ньому Пантелеймон Олек-
сандрович ділиться своїми успіхами на видавничому поприщі, зокрема 
діяльністю у Петербурзі «Друкарні П. Куліша», де видавалися твори 
більшості на той час українських письменників. У наступному дописі до 
Кобзаря у грудні 1857 р. П. Куліш ділиться своїми буденними турботами, 
в черговий раз підтримує літературну працю Тараса Григоровича, нагадує 
про необхідність дотримання їхньої вишуканості, просить переслати 
частину віршів для ознайомлення, радить їх публікувати саме у столиці 
Російської імперії.   

Січневим 1858 р. листом П. Куліш намагається стримати Т. Шевченка 
від поспішних кроків щодо публікації своїх віршів, бо вважав, що це 
може викликати нову хвилю переслідувань української інтелігенції.  
У лютому 1858 р. був уже більш змістовний лист, у якому обговорю-
валися не лише видавничі, літературні плани, але й питання особистого 
характеру: «Засмутив ти мене, брате, сказавши, що хочеш одружитись. Не 
гарну ти пору вибрав; не вибивсь ти з своєї нужди, не вийшов на простий 
шлях. Треба б тобі з сим ділом підождать. Інше б ти навпослі його 
розмізкував. А в мене була така думка, щоб тебе за границю спровадити і 
щоб ти ширше по світу поглянув. Ся думка була в мене і в 1847 годі, коли 
ти не забув, — так тоді Микола не дав доброго діла вчинити, а тепер, 
мабуть, якась Маруся, чи Одарка, чи Ганна стане на твоїй дорозі.  
А небагато б тобі й треба, щоб дойти свого розуму і вчинитись великим 
поетом на всі вічні роки! Коли б на тебе напустить батька Пугача то, 
далебі, що він би тебе отверезив, не випивши й півконовки оковитої!». 

П. Куліш виступав проти замірів Тараса Шевченка писати російською 
мовою говорячи про те, що російські вірші Кобзаря не настільки геніальні 
і їх не охоче друкують, а от вірші українською мовою читають навіть 
«москалі», визнають їхню мистецьку цінність та оригінальність.  

Два наступних листи 1858 р. П. Куліша до Т. Шевченка відзначені все 
тими ж тенденціями: не слід поспішати з виданням поезії, варто постійно 
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працювати над її вдосконаленням. У лютневому листі П. Куліш пропо-
нував Т. Шевченку комерційний проект по тиражуванню його малюнків 
із уривками з його ж поетичних творів. Цей проект мав сприяти по-
кращенню матеріального становища Тараса Григоровича та популяри-
зувати моду на національну символіку в оформленні селянських, міщан-
ських інтер’єрів.  

Два листи П. Куліша до Т. Шевченка 1860 р. малоінформативні.  
У листі від 10 травня 1860 р. Пантелеймон Олександрович інформує 
свого адресата про прихильне ставлення до нього полтавської інтелі-
генції, розповідає як вони не один раз піднімали келих за здоров’я Коб-
заря та просить національного генія неодмінно завітати до Полтави — 
міста, де його неодмінно чекає уся громада.  

Лист від 7 листопада 1860 р. є чисто ділового характеру, у ньому 
П. Куліш повідомляє про публікацію на сторінках кулішевого часопису 
«Хата» деяких віршів Тараса Григоровича. Пантелеймон Олександрович 
відверто заявив: всі дописувачі його журналу рівні у виплатах гонорару. 
Через це видавець-Куліш зайвий раз перепрошує у свого адресата за те, 
що за геніальні творіння Кобзаря він платить мізерні гонорари. Під цим 
вибаченням варто мати на увазі, що на переконання обох митців вірші 
друкувалися у першу чергу для національного поступу, а не з метою 
матеріального заробітку. 

Отже, між митцями протягом їх життя було досить тісне ділове та 
особисте спілкування. П. Куліш постійно слідкував за успіхами свого 
кумира, переймався його особистим життям, матеріальним станом. Він 
бачив у Т. Шевченка безперечного генія, але генія якому варто постійно 
вдосконалюватися. Пантелеймон Олександрович один із тих, хто нама-
гався конструктивно критикувати деякі аспекти творчості Великого Коб-
заря, дозволяв собі надавати рекомендації Тарасу Шевченку. Власне ка-
жучи, така позиція П. Куліша багато у чому й обумовила гоніння на його 
персоналію у радянський час.  
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ВІДОБРАЖЕННЯ ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА 
НА СТОРІНКАХ «УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО 

ЖУРНАЛУ» 
 
 
Історики весь час приділяли увагу творчій спадщині Т.Г. Шевченка, 

яка справила великий вплив на сучасників і наступні покоління та ви-
ходить далеко за національні рамки. На шпальтах «Українського істо-
ричного журналу» за понад півстолітню (з 1957 р.) історію його існування 
вітчизняні, а також зарубіжні дослідники висвітлювали різні аспекти 
життєвого шляху та творчості Великого Кобзаря. У радянський період 
образ Т.Г. Шевченка брався «на озброєння» як офіційною комуністичною 
пропагандою, так і національно-патріотичними колами. В історіографії 
тих часів в умовах домінування партійної ідеології, пріоритетності проб-
лематики «революційно-визвольної боротьби» Т.Г. Шевченкові приді-
лялася значна увага насамперед у контексті ленінської концепції розвитку 
революційного руху в Росії. Такі публікації готувалися з «класових 
позицій» та мали відповідне ідеологічне забарвлення. Як правило, мате-
ріали друкувалися до чергових річниць народження або смерті. Дослід-
ники оперували усталеними штампами радянського історієписання, зо-
крема акцентували увагу на тому, що життя Т.Г. Шевченка — «великого 
революціонера-демократа» — «було яскравим прикладом співдружності 
та єднання з російськими і польськими революціонерами-демократами», 
«він стояв за братання народів, за їх спільну боротьбу проти всього від-
жилого й реакційного, проти гнобителів і узурпаторів», «у єднанні наро-
дів Шевченко бачив їх світле майбутнє» та ін. 

Так, у статті Григорія Сергієнка «Тарас Григорович Шевченко — 
революційний демократ, мислитель, борець» із «класових позицій» ви-
світлювався життєвий і творчий шлях Великого Кобзаря, становлення 
його як «революційного демократа», «палкого борця» проти самодер-
жавства і кріпосництва, розглядалися зв’язки з російськими революцій-
ними демократами. Автор робив висновок, що «творчість і громадсько-
політична діяльність революціонера Т.Г. Шевченка — це голос доби і 
вічовий дзвін, який кликав знедолених людей до боротьби за визволення 
з-під гніту самодержавства, поміщиків і буржуазії. Ім’я великого Кобзаря 
стало справжнім символом революції»1. 

©  О.М. Донік, 2014 
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Відомий український радянський історик Федір Шевченко у публі-
кації «В.І. Ленін і Т.Г. Шевченко», використавши факти та висловлю-
вання, що свідчили про ставлення вождя російських більшовиків до вели-
кого українця, і виходячи з ленінського положення про «революційних 
демократів», «із наукових позицій», як зазначено в тексті, висвітлив 
історичну роль та значення Т.Г. Шевченка в революційному русі. Автор, 
зокрема, зазначив, що «тільки на основі марксистсько-ленінського вчення 
радянське шевченкознавство перетворилось на спеціальну галузь знання, 
що вийшла за межі літературознавства. Вивчення життя і творчості 
Т.Г. Шевченка в тісному зв’язку з суспільним процесом стало тепер 
справою не тільки літераторів, а й істориків, філософів і представників 
інших галузей науки»2. 

«Виразником прагнень і сподівань селянства» назвав Ф.П. Шевченко 
Великого Кобзаря в іншій своїй статті «Видатний борець проти кріпос-
ництва і царизму», зазначивши, що «уся його творчість є переконливим 
доказом його глибокої класової свідомості, відданості справі покріпа-
ченого селянства». Автор наголошував, що поет «як революціонер-
демократ» проводив ідею селянської революції, ідею боротьби за пова-
лення всіх старих порядків, залишаючись соціалістом-утопістом, котрий 
уважав, що «революційним знищенням кріпосництва і зрівняльним поді-
лом землі між селянами можна досягти рівності людей, знищення екс-
плуатації людини людиною»3. У схожому ідеологічному дусі в публікації 
Віталія Сарбея «Дожовтнева більшовицька преса про великого револю-
ціонера-демократа» робилася спроба показати, як на шпальтах більшо-
вицької періодики відбувалося ознайомлення «широких народних мас з 
революційно-демократичними ідеями Т.Г. Шевченка»4. 

Ставлення як радянських людей, так і зарубіжних шанувальників 
творчої спадщини Великого Кобзаря до національної святині — Тара-
сової гори в Каневі — було висвітлене в публікації В.К. Костенка 
«Завжди з народом». Оперуючи комуністичною фразеологією, лексич-
ними зворотами та штампами радянської доби автор наводив багато 
фактів, які вказували, що у царські, а згодом і радянські часи для кожного 
свідомого українця — належав він до інтелігенції, чи був звичайним 
громадянином — це місце над широкими просторами Дніпра було 
священним, де він віддавав шану пам’яті великому синові українського 
народу — Тарасові Шевченку5. 

На сторінках «Українського історичного журналу» в радянську добу 
значне місце було відведене публікаціям про Т.Г. Шевченка (звісно, із 
відповідним ідеологічним забарвленням), де розглядалися погляди поета 
на вітчизняну та всесвітню історію, його стосунки з відомими сучас-
никами, діяльність в освітньо-наукових установах тощо. 
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Уже перший цикл ювілейних публікацій про Кобзаря в «УІЖ» 
(1961 р.) відкривався статтею Михайла Марченка «Погляди Т.Г. Шев-
ченка на історичне минуле українського народу», у котрій автор ана-
лізував такі твори, як «Тарасова ніч», «Гайдамаки», «Сон», «Холодний 
Яр», «Єретик», «Невільник» та інші в дусі марксистської концепції істо-
ричного розвитку. Зокрема, у них, за словами дослідника, «поет відтворив 
у художніх образах героїчні події з історії українського народу і поклав 
початок революційно-демократичному напрямові в розвитку історичної 
думки на Україні»6. М.І. Марченко зазначав, що твори Т.Г. Шевченка, 
особливо його поеми історичного змісту, «проникнуті ідеєю класової і 
національно-визвольної боротьби». У них уперше в українській історіо-
графії «домарксистського періоду зроблено спробу розкрити на великому 
матеріалі питання про роль народних мас в історії»7. 

У публікації «Т.Г. Шевченко і питання всесвітньої історії», підготов-
леній Анатолієм Санцевичем, розглядалися погляди цього визначного 
поета, письменника та художника на минуле зарубіжних країн. Дослідник 
зробив висновок, що питання всесвітньої історії в його творах переважно 
подавалися в тісному зв’язку з подіями української минувшини шляхом 
паралелей, зіставлень тощо. Т.Г. Шевченко добирав матеріал зі всесвіт-
ньої історії, що був співзвучний із його власними переживаннями й 
поглядами. Торкаючись минулого зарубіжних країн, він, за словами 
А.В. Санцевича, «яскраво виявляв свої прогресивні, революційно-демо-
кратичні переконання, інтернаціональні почуття […] оспівував визвольну 
боротьбу і трудові діла народу, віддавав данину захоплення і любові 
кращим досягненням світової культури»8. 

Приділяли радянські історики увагу і стосункам Т.Г. Шевченка з 
відомими сучасниками. Зокрема, у замітці Григорія Вервеса «Тарас 
Шевченко серед польських друзів» розглядалися ідейні зв’язки й особисті 
контакти поета з учасниками польського національно-визвольного руху, 
насамперед у період його перебування на засланні, вплив їх на форму-
вання політичного мислення Т.Г. Шевченка. Автор приділив найбільшу 
увагу висвітленню взаємин Великого Кобзаря з поляками: істориком Бро-
ніславом Залеським, поетом Едуардом Желіґовським і майбутнім керів-
ником повстання 1863 р. в Литві — Зиґмунтом Сєраковським. Особливий 
наголос Г.Д. Вервес зробив на з’ясуванні ідейної спорідненості Кобзаря з 
польськими діячами. Також було зазначено, що «через довгі випробу-
вання у боротьбі з царизмом загартувався і зміцнів могутній союз рево-
люційно-демократичних сил Росії, України і Польщі, представлений слав-
ними синами трьох великих слов’янських народів М. Чернишевським, 
Т. Шевченком і З. Сєраковським»9. 
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Дружнім стосункам Т.Г. Шевченка з З. Сєраковським було присвя-
чено публікацію Тадеуша Буткевича «Тарас Шевченко і Зигмунт Сєра-
ковський». Автор намагався висвітлити значення постаті Великого Коб-
заря в розвитку думок З. Сєраковського з приводу українського питання. 
Дослідник відзначив аналогії в поглядах обох діячів стосовно ідеї 
слов’янської федерації. За словами автора, «на безсумнівний зв’язок його 
(З. Сєраковського — О.Д.) концепції федерації слов’янських народів цар-
ської Росії («вільні з вільними, рівні з рівними») з шевченківською ідеєю 
слов’янської федерації вказує й те, що він ставить поряд з Україною 
також і Білорусію як рівноправного члена федерації»10. Про позицію 
З. Сєраковського в українській проблематиці, яка, на думку Т. Буткевича, 
сформувалася під впливом Шевченкових ідей, свідчив написаний 1862 р. 
меморіал «Польське питання», в котрому ставилася вимога визнання за 
Україною права на національну самостійність та об’єднання її з рештою 
слов’янських народів у федерацію. 

У публікації В.Г. Сарбея «Т.Г. Шевченко і О.М. Лазаревський» на 
основі широкого кола епістолярних, мемуарних та архівних джерел було 
узагальнено факти, що характеризували тісні дружні стосунки між Вели-
ким Кобзарем і українським істориком О.М. Лазаревським. Дослідник 
показав значний вплив Т.Г. Шевченка на формування і розвиток історич-
них поглядів вченого, якому належить також заслуга зачинателя шев-
ченкознавчої мемуаристики й біографістики. Утім, В.Г. Сарбей незмінно 
трактував його з «класових позицій», констатуючи, що «під значним 
впливом антикріпосницьких творів Кобзаря формувалися історичні по-
гляди Лазаревського щодо українських світських і церковних кріпос-
ників: вони постають на сторінках його праць як жорстокі визискувачі та 
гнобителі народних мас»11. 

В опублікованій на сторінках «Українського історичного журналу» 
замітці Ярослава Дзири «Т.Г. Шевченко і рукопис Величка» порушувалося 
питання впливу на формування історичних поглядів Кобзаря таких важ-
ливих джерел, як козацькі літописи, зокрема Самійла Величка. Саме після 
знайомства з цим твором з’явилися вірші Т.Г. Шевченка «Чигрине, Чиг-
рине…», «І мертвим, і живим, і ненародженим…», «Великий льох», 
«Заступила чорна хмара» та ін. На думку Я.І. Дзири, уважне вивчення 
літопису С. Величка та історичних поезій Т.Г. Шевченка засвідчує, що 
поет читав його 1845 р., ще до заслання, у рукописному варіанті, коли 
працював у Київській археографічні комісії (саме ця наукова інституція 
вперше опублікує пам’ятку козацького літописання впродовж 1848– 
1864 рр.), адже вказане історичне джерело було одним з найголовніших і 
найвірогідніших творів української історіографії другої половини XVII — 
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початку XVIII ст. Автор зробив припущення, що поет користувався 
рукописним списком твору С. Величка, переписаним Осипом Бодянським 
з оригіналу, котрий на той час зберігався в Михайла Погодіна12. 

Про важливий етап у житті Великого Кобзаря — роботу в Київській 
археографічній комісії (Тимчасова комісія для розгляду давніх актів) — 
ішлося у статті Григорія Сергієнка «Діяльність Т.Г. Шевченка у Київській 
археографічній комісії (1845–1847 рр.)». Як відомо, за час своєї служби у 
цій науковій установі Тарас Григорович зробив у різних регіонах України 
чимало історико-археографічних записів, зарисовок пам’яток історії, пей-
зажів, зібрав чимало народних пісень, переказів і легенд, історичних до-
кументів, спостерігав життя простих українців. Дослідник у своїй статті 
висвітлив результати трьох подорожей Т.Г. Шевченка по українських 
містах і селах упродовж 1845–1846 рр., виконаних за дорученням архео-
графічної комісії, відзначивши здобутки на ниві археології, фольклорис-
тики, етнографії, археографії; внесок Кобзаря в розвиток народознавства, 
навівши його спостереження й оцінки історичного минулого народу «з 
точки зору революційного демократа»13, як було зазначено в публікації. 

Із розпадом Радянського Союзу, коли в історичній науці завершилося 
безроздільне панування марксистсько-ленінської методології, дослідники 
здобули можливість неупереджено студіювати, виходячи з принципів 
історизму й наукової об’єктивності. Відтоді на сторінках «Українського 
історичного журналу» побачили світ чотири публікації провідного істо-
рика-шевченкознавця, доцента кафедри історії та країнознавства Хмель-
ницького національного університету Василя Івановича Яременка, який 
осмислює проблему історіософії Великого Кобзаря. Адже, за його сло-
вами, «вплив творів Т.Г. Шевченка на формування історичної та націо-
нальної свідомості українців унікальний; в українській історіографії аж до 
наших днів помітна концептуальна присутність Шевченкової позиції»14.  

Відомо, що творча спадщина великих митців виступає достатньо 
вагомим історичним джерелом для вивчення епохи, в якій вона постала. 
Якщо ж у ній відбито певні історичні явища, то вона може більшою чи 
меншою мірою віддзеркалювати ще й індивідуальні або колективні уяв-
лення та судження про минуле. Тобто подавати додаткові, дотичні відо-
мості для вивчення розвитку історіософії. У цьому сенсі доробок Тараса 
Шевченка — як література, так і живописця — відкриває перед дослід-
ником української історіософії великі можливості, адже Кобзар знав і 
своєрідно студіював історичні першоджерела, друковані й рукописні 
праці з історії, активно використовував їх у творчому процесі. 

У статті «Історіософські аспекти відображення діяльності Б. Хмель-
ницького у творчості Т. Шевченка» В.І. Яременко з’ясував історичні 
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погляди Кобзаря на національно-визвольний рух українського народу під 
проводом Богдана Хмельницького та особу самого гетьмана. Т.Г. Шев-
ченка, історичні погляди якого було побудовано на антитезі славного 
минулого України та її тогочасного тяжкого стану, передусім цікавили 
наслідки політичної діяльності козацького провідника. Проаналізувавши 
як поетичні, так і живописні твори Тараса Григоровича, автор публікації 
наголосив, що митець уважав, нібито «Б. Хмельницький та його уряд не 
реалізували повністю прагнення українців до визволення, а політична 
залежність України від інших держав, особливо від Московського цар-
ства, переходила небезпечні межі звичайної дипломатичної гнучкості і, 
зрештою, погіршила її становище»15. В.І. Яременко зазначає, що Т.Г. Шев-
ченко закидав Б. Хмельницькому нерозуміння природи російського само-
державства, а форма союзу з царем, укладена за ініціативи гетьмана, 
стала великим політичним прорахунком, трагічною помилкою. Вона, 
зрештою, призвела не лише до інкорпорації Гетьманщини в імперський 
організм, а й до посилення процесу загрозливого розчинення в ньому 
українського етносу. За словами дослідника, «Шевченко захоплювався 
Хмельницьким як борцем за волю українського народу, але сумував з 
приводу спілки його з російським царизмом»16. 

У публікації «Історіософський зміст Шевченкових «Гайдамаків» (до 
170-річчя виходу поеми)» В.І. Яременко простежує ті аспекти поеми 
«Гайдамаки», які дотичні до проблеми історіософії Т.Г. Шевченка. Автор 
з’ясовує міру історіософської глибини цього твору, розширює та уза-
гальнює історичний коментар до нього. На його думку, Кобзар пере-
конливо показав, що Коліївщина за своєю суттю була органічним про-
довженням національно-визвольного руху під проводом Б. Хмельниць-
кого. Незавершеність його та процесів державотворення і спричинили 
гайдамаччину. До того ж Т.Г. Шевченко побачив органічний зв’язок між 
Коліївщиною й Хмельниччиною раніше за істориків і художньо від-
образив його на принципово інших історіографічних засадах. На думку 
В.І. Яременка, в основі християнської свідомості Т.Г. Шевченка лежала 
свобода вибору людини, яку він переніс і в історіософію. Саме аль-
тернативність історичного вибору на повну силу звучить у «Гайдамаках». 
Цей твір налаштовує, як образно висловився дослідник, на молитву за 
убієнних: у ньому жалі за «упивання кровію людською» поєднуються з 
національною самокритикою, альтернативністю історичного розвитку, 
невіддільні від прагнення зрозуміти суб’єктів історичного процесу за 
християнським принципом: «Не судіть, щоб і вас не судили». Історіо-
софська глибина «Гайдамаків» ще й у тому, що українське конкретне 
подієве минуле тут вписується в реальний світовий історичний контекст, 
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а також у тому, що це вписування веде за собою паралельне часткове 
осмислення світової історії17. 

У статті «Світова історія у творчій спадщині Тараса Шевченка: 
спроба історіософського прочитання» В.І. Яременко аналізує відобра-
ження всесвітньої історії у творчій спадщині Т.Г. Шевченка й на основі 
цього конкретизує особливості його історіософії. На переконання дослід-
ника, Кобзар уважав історію навчителькою, наставницею життя лише 
тією мірою, якою можна визначити моральний зміст історичної події чи 
процесу, і лише як моральне нагадування, а не пряме повчання. Аналі-
зуючи історіософські аспекти Шевченкового дискурсу світової історії, 
В.І. Яременко стверджує, що бачення ним минувшини інших країн цілком 
корелює з поглядами на історію України, демонструючи рідкісну ціліс-
ність світогляду в його історіософській складовій. Якщо «історіософія  
є історією “людською”, “шекспірівсько-вальтерскоттівською”, “пушкін-
ською”, “гоголівською”, — то вона може бути й шевченківською. 
Складається враження, що саме Т.Г. Шевченко з усіх майстрів слова 
олюднює її чи не найвищою мірою. І ця шевченківська історіософія 
якнайкраще вписується у сучасну течію історичної науки, яку іменують 
“новою культурною історією” або “історичною антропологією”»18. 

Ще в одній публікації В.І. Яременка «Історична ономастика у твор-
чій спадщині Тараса Шевченка» аналізуються оніми у творах Кобзаря, 
з’ясовується їх місце у процесі відображення ним минулого. За допомо-
гою власних назв конкретизуються особливості та уточнюються визна-
чальні риси Шевченкової історіографії19. 

До 200-річчя з дня народження Великого Кобзаря редколегія та 
редакція «Українського історичного журналу» планують умістити в од-
ному з номерів спеціальну рубрику, в якій продовжуватиметься висвіт-
лення різних аспектів життя, творчої спадщини Тараса Григоровича 
Шевченка, еволюції її сприймання та впливу на українське суспільство. 
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РАДЯНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ЖИТТЯ  
ТА ТВОРЧОСТІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА 

 
 
Радянська історіографія приділяла життю та творчості Т.Г. Шевченка 

значну увагу. Перш за все варто згадати ряд фундаментальних біогра-
фічних1 і бібліографічних покажчиків, в яких окреслені основні напрямки 
вітчизняного шевченкознавства2, чисельні видання джерел3, здобутки 
дореволюційного шевченкознавства4 та зарубіжних видань спадщини 
Великого Кобзаря5. Дослідники-шевченкознавці всебічно висвітлювали 
життя Т.Г. Шевченка на засланні6, перебування поета й митця у тому чи 
іншому місті7, його подорожі8 та коло спілкування9. Знайшов відобра-
ження на сторінках наукових студій зв’язок Шевченка з вищими навчаль-
ними закладами10. Підведені в радянські часи й підсумки шевченко-
знавчих публікацій у вітчизняній пресі11. Вже пострадянськими дослід-
никами узагальнено здобутки дореволюційної та радянської історіографії 
мистецької шевченкіани12.  

Однак варто зазначити, що радянська історична наука не лише нако-
пичила багатий фактичний матеріал, присвячений життю і творчості 
Великого Кобзаря, але й водночас представляла собою органічну скла-
дову радянської суспільно-політичної системи, що визначило як ключові 
внутрішні процеси історіографії, так і специфіку взаємовідносин між да-
ною дисципліною та іншими державними й суспільними інститутами13.  

Тому, з переходом вітчизняної пострадянської історіографії від роз-
гляду «класу» до «нації» як основної категорії історичного процесу14, 
виникла потреба не лише в переосмисленні напрацювань у сфері історіо-
графічних досліджень, а й напрацюванні нових методології та підходів у 
сфері біографічних студій. Особливо це стосується життя і спадщини тих 
вітчизняних діячів, без яких немислимі вітчизняна історія та культура.  

Неупереджений погляд та оцінка залишеної нам спадщини Великого 
Кобзаря, що нараховує декілька томів прозових і драматичних творів та 
835 творів живопису і графіки15, суттєво ускладнюється тим, що, як 
вітчизняна література взагалі, так і сам Шевченко та його літературна 
спадщина знаходяться у специфічній ситуації історичного, філософського 
та естетичного непрочитання, що представляє собою феномен, аналог 
якому важко знайти в Європі. Практично українська культура в цілому не 
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пережила жодного періоду, котрий би дозволяв критичне перепрочитання 
культури і творчості окремих її представників в умовах академічного 
«спокою», без нав’язаних ззовні ідеологічних схем. Імперську ідеологію 
змінила радянська, на зміну якій, у свою чергу прийшла пострадянська.  
А альтернативний цим моделям дискурс, що отримав постмодерного, теж 
витворив мережу власних ідеологем, нехай і з протилежним знаком. Тому 
лише повертаючи українську літературу в природні для неї європейські 
координати, маємо можливість відтворити реальні її смисли в багато-
гранності її внутрішніх переплетень з інтелектуальними контекстами 
Європи16. 

Крім того, образ Тараса Шевченка та його сприйняття пережило ряд 
суттєвих трансформацій. Перш за все, кардинально змінилось саме зоб-
раження Великого Кобзаря. Якщо дореволюційні пам’ятники Великому 
Кобзареві в основному створювали з білого мармуру й зображували поета 
і митця як втілення світлого, любові до світу й України, радянські митці 
створювали пам’ятники Шевченку, як правило, з бронзи й зображали 
Шевченка як втілення гніву та ненависті, що сприяло формуванню в 
широких колах тогочасного суспільства очікування поетом соціалістичної 
революції. Зі сторінок «Кобзарів» радянського видавництва Тарас Шев-
ченко дивився на читача похмуро, з-під насуплених брів. Так створювався 
не лише образ Шевченка-ненависника царизму, але й усіх, хто оточує 
народ, у тому числі й зовнішніх та внутрішніх ворогів СРСР17. 

Великий Кобзар вийшов на перший план як історичний і політичний 
діяч, саме життя якого тісно пов’язане з життям та історією українського 
народу у середині ХІХ ст., яка була досить непростою для українських 
земель. Адже у той час російське самодержавство проводило тут жорстку 
асиміляторську політику, вважаючи, що Україна як історичне явище уже 
у минулому, й що її територія уже незворотньо є складовою частиною 
Російської імперії. Тому митець став для рідного народу водночас і 
поетом, і політиком. Кобзар вивів українську культуру на найвищу сту-
пінь розвитку, сміливо підкреслюючи її національну самобутність. Ця, 
здавалося б, непосильна для однієї людини місія, була у той же час 
надзвичайно важливою. Адже в тодішніх несприятливих умовах вітчиз-
няна культура взагалі й українська література зокрема могли претен-
дувати лише на статус провінційної складової загальноросійських.  

Великі творці не народжуються на камені: кожне суспільне явище, 
кожна сильна індивідуальність повинна мати власний ґрунт для особис-
тісного й творчого зростання. Були й у Великого Кобзаря попередники. 
Однак якщо Олександр Пушкін з’явився в культурному просторі Росії, 
коли та вже мала М. Ломоносова, Г. Державіна, О. Радіщева, якщо його 
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сучасниками були В. Жуковський, П. Вяземський, Є. Баратинський, 
М. Язиков та К. Батюшков, творив К. Рилєєв, то суто літературні попе-
редники Тараса Шевченка були людьми незмірно меншого, масштабу та 
перспективи, аніж Кобзар18. 

На відміну від своїх попередників, зокрема, вітчизняних романтиків, 
котрі вважали, що Україна вже віджила своє, й намагалися лише мак-
симально зафіксувати її духовну спадщину, щоб врятувати її від повного 
знищення та людського забуття, Шевченко своєю самопожертвою та 
любов’ю до Вітчизни зумів привернути до процесу національного від-
родження усі скарби народного духу та всю героїку української історії. 
Вже перша його збірка «Кобзар» яскраво продемонструвала воскресіння 
нації в один з драматичних моментів національної історії. Так, через по-
лум’яне слово свого духовного провідника український народ зміг від-
чути свою духовну силу, з якою можна сміливо йти в майбутнє.  

Вітчизняна ж історіографія в радянський її період нерідко зобра-
жувала діячів минулого головним чином у чорно-білих тонах. Одних 
(російських самодержців, за виключенням хіба що Петра I, «буржуазних 
націоналістів», реакціонерів і т. д.) зображували переважно чорною фар-
бою, перетворюючи на осередок пороків і злочинів. Діяльність же інших 
(головним чином представників революційно-демократичного табору) ви-
світлювалась прямо протилежним чином. Некоректним й таким, що 
виходило за рамки об’єктивного висвітлення вважалося говорити про 
недоліки людей, на офіційному рівні визнаних великими, а їх вчинки, що 
не вписувалися в чорно-біле зображення історичного процесу, як пра-
вило, замовчувалися.  

Варто зазначити, що Шевченко був не лише письменником та мит-
цем. Для українського народу Великий Кобзар став уособленням сокро-
венних національних прагнень, ідеальним символом його досягнень, істо-
ричної долі та своєрідним зразковим громадянином, який піднісся над 
часом. Він у своїй творчості настільки повно виразив Україну, що став її 
символом19 та одним з небагатьох митців, кого по-справжньому полю-
били й сприйняли незалежно від політичних та ідеологічних пристрастей 
часу, змін культурних епох або примхливої моди. 

Секрет і причини такої історичної культурної обраності — унікальні й 
багато в чому ірраціональні; вони пов’язані не лише з професійними 
досягненнями, але й з придбаним моральним авторитетом, що став чи не 
єдиним надійним фундаментом народної любові і поваги. Враховуючи, 
що протягом тривалого часу український народ з різних причин був 
позбавлений можливості розбудовувати й розвивати власну державу, а 
українські землі були розділені між двома могутніми імперіями — 
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Російською та Австро-Угорською, морально-етичні вимоги, що висува-
лися до претендента на роль духовного провідника, без якого культурна 
історія народу сприймалася як неповноцінна, були дуже високими. 
Обраний таким чином на роль культурного героя, Великий Кобзар став 
беззаперечним моральним авторитетом і прикладом для наслідування, що 
був настільки ж вічним, як і сам народ. При цьому особистість та біо-
графія самого Шевченка сформувалися фактично за агіографічними 
канонами, що не допускали розмов про людські слабкості та недоліки. 

Формування образу Кобзаря як культурного героя нації відбувалося в 
період романтизму. Однак навіть після закінчення романтичної епохи в 
свідомості людей його постать продовжила сприйматися за романтич-
ними канонами, а тому в офіційному дискурсі, на жаль, ще не здійснена 
спроба об’єктивно переосмислити його життя, діяльність і роль у віт-
чизняному суспільно-політичному русі першої половини — середини 
ХІХ ст. Тому з упевненістю можна говорити про те, що постать Шевченка 
не лише наділена ідеальною біографією, але й у свідомості більшості 
носіїв національної традиції давно трансформувалася в міф, за посягання 
на який доводиться розплачуватися20. Більше того, кожна система нама-
галася використовувати як особистість поета, так і його багатогранну 
спадщину на власне благо. Російське самодержавство вбачало в ньому 
особливо небезпечного бунтаря провінції, приреченої на культурне не-
буття. Параболу сприйняття Кобзаря з боку Імперії можна позначити між 
забороною в 1847–1848 рр., засланого до Орської фортеці поета й митця, 
якому рішуче заборонялося творити, та Валуєвським циркуляром 1863 р., 
що парадоксально декретував необхідність заборони «неіснуючої мови». 
Якщо імперська система не змогла перешкодити Шевченку писати твори 
українською мовою, виникла необхідність витіснити цю мову з куль-
турного, історичного та інституційного буття народу. 

На відміну від дореволюційних дослідників, радянським шевченко-
знавцям Великий Кобзар вбачався як полум’яний революціонер21, видат-
ний представник революційно-демократичної історичної думки22, твор-
чість якого становила важливу сходинку до побудови соціалістичного 
суспільства23. В цей період Шевченко був офіціозним символом радян-
ської України, що подавався у граніті як фігура гнівного потомка гайда-
маків, який кличе людей взятися за сокири. З точки зору заідеологі-
зованого соціалістичного реалізму поет був яскравим прикладом реаліста, 
матеріаліста й атеїста, революційного демократа, учня й соратника Бєлін-
ського, Чернишевського та Добролюбова, що своєю творчістю гнівно 
викривав самодержавство та кріпосництво й закликав зі зброєю в руках 
виступати проти гнобителів народу. Саме в радянські часи виник 
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шевченківський культ, що насаджувався згори. Радянська влада вирішила 
зробити поета своїм, прославляючи його на офіційному рівні. Певною 
мірою саме тому Шевченко був чи не єдиною легітимною фігурою, до 
якої можна було апелювати, звертатися, цитувати й отримувати духовну й 
інтелектуальну підтримку. При цьому національний дух Кобзаревої поезії 
замовчувався, що привело до того, що казенний та спотворений образ 
поета викликав неприйняття24. Тому у той же час пам’ятник поету в Києві 
був одним з небагатьох центрів, навколо якого традиційно збирався цвіт 
українства, який таким чином демонстрував свій спротив тій політиці, що 
провадилась у життя в радянську епоху25. Адже національно свідомими 
українцями Кобзар сприймався як носій державницької ідеології, лідер-
трибуном, котрий всім своїм життям закликав до боротьби не лише з 
царями та панами, а й з продажними земляками, що забули про свої 
корені. Ними Т. Шевченко, в усі часи сприймався як Пророк та Геній, 
життя і творчість якого нерозривно слід розглядати виключно у призмі 
українського народу, частиною якого був сам поет. 

Основними рисами радянської історіографії було визнання суто на-
ціонального вторинним щодо загальноросійського. За твердженням ра-
дянських дослідників, «не можна назвати жодного видатного україн-
ського письменника, який не зазнав благотворного впливу загальноро-
сійського визвольного руху, передової російської літератури»26. Більше 
того, національне протиставлялось інтернаціональному й розглядалося як 
суто негативне явище. Поетична ж і літературна творчість Кобзаря трак-
тувалася в контексті боротьби з реакцією, усім відсталим: «Творчество 
Т.Г. Шевченко продолжает и в наши дни служить орудием в борьбе 
против лагеря реакционеров, против растленной буржуазной идеологии, 
против безродного космополитизма и национализма»27. 

Життєвий шлях і творчий спадок Великого Кобзаря висвітлювалися 
головним чином в якості контрасту з умовами періоду кріпосницького 
ладу й панування жорстокої монархічної реакції в під російських укра-
їнських землях, в яких митцю випало жити і творити28. Однак при цьому 
деякими дослідниками визнано, що життя Т. Шевченка не можна зводити 
виключно до подолання умов та обставин його життя. Так, аналізуючи 
автобіографію «Кобзаря», написану напередодні селянської реформи, в 
обстановці гострої кризи самодержавно-кріпосницького ладу, Ф. Прийма 
зазначав її головною особливістю те, що вона була водночас біогра-
фічним і пропагандистським документом. Її автор оповіддю про себе 
прагнув спонукати кріпаків до усвідомлення власної людської гідності та 
продемонструвати згубну дію кріпосницької системи на усі сфери життя, 
в тому числі й на шкільну освіту. В силу цього, на думку дослідника, 
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Шевченко замовчував в автобіографії світлі, позитивні сторони власної 
початкової освіти, які, безперечно, мали місце; саме них поет та митець й 
зобразив у власних повістях «Наймичка» та «Княгиня», в яких описання 
школи мали, без сумніву, автобіографічний характер. Адже якою б не 
була тогочасна дяківська школа, саме вона допомогла Шевченку ще у 
дитинстві помітно виділитися з кріпацької маси й стала для нього пер-
шою сходинкою на шляху долучення до вершин людської культури. Саме 
там майбутній духовний провідник та пророк українського народу ово-
лодів писемністю, представленою Часословом, Псалтирем та різнома-
нітною духовною літературою. Саме ця писемність, своєю чергою, й 
допомогла Т. Шевченку з ранніх літ ознайомитися з давньоросійською 
мовою, прищепила любов до слов’янських старожитностей, підготувала 
його до майбутніх занять літописною літературою й «Словом о полку 
Ігоревім», дала нагоду познайомитися з поетичною спадщиною Григорія 
Сковороди та, ймовірно, такими рукописними творами світської літера-
тури, як канти, інтермедії та інтерлюдії29.  

Образ Шевченка в радянську епоху тримався головним чином на 
народності поета, яка, у свою чергу, чи не цілком ототожнювалась з його 
кріпацьким походженням, яке постійно підкреслювалося. Таким чином, 
складалося враження, ніби походження поета й митця саме по собі могло 
бути й ставало гарантом художньої вартості його творів. У свідомість 
широкого загалу вкарбовувалась постать мужика в кожусі та смушковій 
шапці, чиє дитинство минуло у сирітстві та безпросвітних злиднях серед 
безправних і неосвічених кріпаків.  

Ще одною рисою радянського шевченкознавства стала канонізація 
Великого Кобзаря, що була пристосована до тогочасних суспільно-полі-
тичних реалій. Така канонізація постаті Т. Шевченка, яка на сьогодні не 
позбавилась певної політизації та лише змінила полюси оцінок і трак-
товок, призвела до ряду негативних наслідків. Вона спричинилася до 
певною мірою примітивного розуміння творчості поета й митця та стала 
на перешкоді науковому вивченню його біографії, особистого життя, пси-
хології творчості, вивченню внутрішнього та зовнішнього кіл його спіл-
кування. Тому лише сьогодні робляться спроби подолати канонізований 
образ великого Тараса й розгледіти у ньому реальну людину і реального 
письменника з болями, переживаннями, родинними клопотами, коханням 
і ненавистю.  
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ВНЕСОК У НОВІТНЮ ШЕВЧЕНКІАНУ 

 
 

   І помоляться на волі 
невольничі діти. 

Т. Шевченко 
 
Монографія історика-архівіста Володимира Рожка «Тарас Шевченко і 

Волинь» — Луцьк: Прат «Волинська обласна друкарня», 2012. — 182 с. 
привернула особливе наукове зацікавлення сучасних шевченкознавців та 
шевченколюбів своєю багатою джерельною базою, новизною думок і 
перевірених автором фактів.  

Хронологічні рамки монографії охоплюють період 1846–2012 роки, а 
за своєю структурою вона складається зі вступу — «І помоляться на волі 
невольничі діти», трьох розділів: «Волинь у творчості Тараса Шевченка»; 
«Волинські дороги Тараса Шевченка»; «У вінок шани національному 
Пророкові України»; та додатку в якому наводяться нововиявлені авто-
ром документи та джерела до кожного розділу. Монографія доповнена 
чисельними безцінними фотодокументами.  

У вступі автор монографії обумовлює, що надихнуло його дослід-
жувати цю вічно живу тему з життя національного Пророка України 
Тараса Шевченка. 

— Моя праця «Тарас Шевченко і Волинь» є своєрідним внеском в 
оборону Шевченкового слова, Шевченкової мови мого народу. Ця тема 
для мене не нова. У продовж останніх 20 років написав кілька десятків 
статей про Національного Пророка та історичну Волинь, надрукував їх у 
часописах в Україні, української діаспори на заході. Тому моєю мрією 
залишалося аж до тепер написання і видання окремої монографії, яка б 
пролила якнайбільше світла об’єктивності і правдивості про Великого 
Кобзаря і, як писав він, «мою прекрасну, милу Волинь»1. 

Слід зазначити, що працюючи в державних архівах Волинської, 
Житомирської, Рівненської, Тернопільської областей, автор монографії 
виявив досі невідомі документи про перебування Тараса Шевченка в 
жовтні 1846 р. у науковій подорожі на нашій, за його словами, «моєї 
прекрасної і милої Волині»2. 

©  А. Дуда, Н. Дуда, 2014 
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Слід підкреслити, що Володимир Рожко у своїй праці, крім доку-
ментів Держархівів історичної Волині3, а використав також чисельні 
джерела західної волинської діаспори, видання Інституту дослідів Волині 
і Товариства «Волинь» у Вінніпегу, Канада, зокрема науково-популярні 
збірники волинезнавства «Літопис Волині», документальні та історичні 
джерела Української Православної церкви США і Канади, УАПЦ Захід-
ноєвропейської митрополії4. 

Опріч того, автор монографії майже всі свої посилання, що стосується 
волинської теми в поетичній творчості Тараса Шевченка, робить на чоти-
ритомне видання «Кобзаря», видане видавничою спілкою «Тризуб», Він-
ніпег, Канада5. 

У вступі Володимир Рожко також впевнено стверджує що молоді 
науковці-шевченкознавці опанують нові документальні й історичні дже-
рела, з новими думками візьмуться досліджувати цю, майже недослід-
жену в об’єктивному науковому значенні тему6.  

Перший розділ монографії «Волинь у творчості Тараса Шевченка» 
поділено на три підрозділи: «Волинь у поетичній творчості Великого 
Кобзаря», «Волинь у прозовій творчості Тараса Шевченка», «Волинь у 
малярській спадщині Кобзаря». 

Автор праці в кожному з названих вище підрозділів називає наш край, 
Волинь, місця, міста волинської землі, до яких доторкнувся душею і 
словом  поетичний геній нашого Українського національного Пророка. 
Тут і конкретні волинські топоніми: містечко — Берестечко, Почаїв, 
річки Стир, Іква. 

Вірш Великого Кобзаря «Ой, коли ти почорніло, зеленеє поле?» 
Володимир Рожко подає повністю саме за виданням «Кобзаря» Видав-
ничої спілки «Тризуб» з метою не лише відчути діаметральну різницю 
між поданою поезією з Вінніпегу і радянськими надруками в Києві, а й 
подає наукові коментарі до тих перекручень творчості Волинського Коб-
заря московськими червоними цензорами на догоду імперським інтересам 
і «єдіной і неделімой». Володимир Рожко подає також після вірша — 
елегії «Ой, коли ти почорніло, зеленеє поле?», думки видатного україн-
ського літературознавця і мовознавця з діаспори професора Леоніда 
Білецького:  

— Перед Тарасом Шевченком, що бачив далеко вперед, — наголо-
шував Л. Білецький, — оці єдині історичні факти освітили всю дальшу 
долю України. Поет побачив у образі «зеленеє поле» квітучу зелену 
Україну, осіяну тріумфальними успіхами у своїй визвольній боротьбі. 
Але те зеленеє поле, та вся героїчна Україна покрита козацьким трупом.  
І на таку знеможену Україну з півночі насувається московська сила 
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(чорне гайвороння з півночі): чого ще недоконала Польща, все те ясне, 
світле, національну душу («клюють очі козацькії»), докльовує Москва, 
забирає все дощенту, увесь видющий світ, усе найдороще, «а труп нехо-
чуть», цебто «мертві душі» можуть залишитись в Україні, щоб Москва 
могла опанувати Україну, для того вона забирала всю козацьку провідну 
силу (старшин і козаків) — очі і вуха нації, розум її, національно-
політичну свідомість. А живі трупи, невільницькі покірні душі можуть 
залишитись в Україні7. 

Автор монографії наводить у своєму дослідженні уривки всіх поезій 
Тараса Шевченка, в яких звучать волинські топоніми.  

У другому підрозділі праці читач і дослідник знайдуть не лише назви 
прозових творів Тараса Шевченка з волинськими топонімами, а й витяги з 
них, в яких ці топоніми озвучено, подаємо за повістю «Варнак». 

— В кінці травня, — продовжив розповідь автор, — з допомогою 
посоху, пустився в дорогу... Дідусь вивів мене на Крем’янецьку дорогу, і 
я пішов по дорозі в Почаїв... Повертаючись з Почаєва, я зайшов в 
Крем’янець подивитись на королеву Бону (замок на горі Бона — В.Р.) і 
будівництво палат чи кляштору для Крем’янецького ліцею...   

Із Крем’янця пішов я через село Верби в Дубно, а із Дубно на Острог, 
Корець і на Новоград-Волинський на береги моєї рідної, моєї прекрасної 
Случи8.  

Ту ж саму наукову методологію подачі волинських топонімів за-
стосував Володимир Рожко із повісті Тараса Шевченка «Мандрівка з 
приємністю та не без моралі»9.  

У третьому підрозділі — «Волинь у малярській спадщині Кобзаря» 
автор монографії не лише називає твори малярської спадщини Тараса 
Шевченка з волинською тематикою, а й подає історії їх творення: це — 
акварелей з Почаївської лаври, помонастирського храму Св. Тройці в селі 
Вербка і шкіцу з могили князя Андрія Курбського, церкви Св. Михайла в 
селі Секунь.  

Тут автор монографії наводить думки дослідника малярської спад-
щини Тараса Шевченка 30-х рр. ХХ ст. Семена Жука. 

— Знаючи надзвичайне зацікавлення Тараса Шевченка українською 
старовиною не тільки як митця-маляра, а й поета, видається дивним, що з 
цієї подорожі по Волині крім названих семи малюнків (і ще двох тео-
ретично можливих) нічого іншого не залишилось...10. 

Другий розділ праці Володимира Рожка «Волинські дороги Тараса 
Шевченка» складається з семи підрозділів і присвячені дорогам Великого 
Кобзаря на історичній Волині. У цьому розділі автор не лише назвав 
передумови тих наукових подорожей по нашій землі члена Тимчасової 
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комісії для розгляду давніх актів Тараса Шевченка, а й висвітлив, науково 
обґрунтувавши їх, самі дороги поета по волинській землі. Також у праці 
автор наводить коротку історію міст, сіл до 1846 р., в яких побував 
Великий Кобзар11.  

Останній сьомий підрозділ другого розділу «Ікони Тараса Шевченка 
на Волині», присвячений святим образа у храмах Божих Ковельського 
Полісся до яких своїм малярським пензлем доторкнувся Великий Кобзар, 
а це чудотворна ікона Св. Миколая в помонастирському храмі Св. Тройці 
в с. Вербка, запрестольний образ Богородиці храму Св. Михайла у  
с. Секунь. 

Володимир Рожко у своїй монографії для наукового підтвердження 
малярської іконописної спадщини Тараса Шевченка наводить фрагмент 
документа з архіву церкви Св. Михайла з книги переліку церковного 
майна, що належав храму в примітці напроти запису: 

Образ Божої Матері за престолом стояла нотатка: «В 1846 году образ 
сей рештаврирован проезжим живописцем Тарасієм Шевченком»12. 

Образ Божої Матері пензля Тараса Шевченка зберігався в капличці 
села Туричани, історія якого дуже добре висвітлена автором. За описом, 
поданим у монографії, читач і дослідник має такий опис цього святого 
образу: 

— Надвівтарна ікона Діви Марії була легка, гармонійна і мала наш 
характер (візантійсько-український). Форма образу — прямокутник. На 
легкоблакитному колі неба стояла постать Діви Марії з дитятком. Ніг не 
було видно, зливалися з небом. Легкі, ясні, лагідних барв шати. На 
небесах обводили постать Божої Матері 12 золотих зірок. Загально образ 
був чудово легкий13. 

Третій розділ монографії «У вінок шани Національному Пророкові 
України» автор присвятив Шевченківським святкуванням на історичній 
Волині з кінця 70-х років ХІХ ст. до нашого сьогодення. 

Розділ складається з трьох підрозділів: 
1. Перші Шевченківські академії на Волині. 
2. Незабули пом’янути. 
3. А москалі і світ Божий в пута закували14. 
Перші Шевченківські академії в Луцьку і на Волині започаткувала 

родина Косачів — Олена Пчілка з своєю родиною.  
Автор ці свої думки підтверджує відповідними історичними джере-

лами, до яких належить і вірш безсмертної Лесі Українки, написаний  
9 березня 1911 р. у Шевченкові дні із назвою «На роковини Шевченка», з 
якого в монографії знаходимо такий фрагмент:  
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Він перший за свою любов 
тяжкі дістав кайдани, 
але до скону їй служив 
без зради, без омани. 
Усе знесла й перемогла 
його любові сила. 
Того великого вогню, 
І смерть не погасила15. 

Другий підрозділ третього розділу «Не забули пом’янути...», присвя-
чений Шевченківським академіям на Західній Волині і Поліссі в 20–30-х 
роках ХХ ст., коли наша земля опинилася у складі Поверсальської 
Польщі, а Товариство «Просвіта» з багаточисельними філіями по містах, 
містечках і селах у вінок пам’яті Великому Кобзареві — Національному 
Пророкові України вплітали безцінні квіти — Шевченківські академії. 
Автор на чисельних документальних джерелах Держархівів Волинської, 
Житомирської, Рівненської, Тернопільської областей наводить чисельну 
мережу Шевченківських академій, на яких волиняни, свідомі свого укра-
їнства, віддавали свою любов і шану Національному Пророку України. 
Багато разів активістам доводилося не лише вистоювати у приймальнях 
місцевих урядовців Поверсальської Польщі за надання дозволів на Шев-
ченківські святкування, а сидіти в тюрмах, концтаборі Береза Картузька, 
пройти крізь моральні й фізичні тортури16. 

Автор наводить уривки з документів виявлених ним у фонді Кре-
м’янецька повітова «Просвіта» Держархіву Тернопільської області про 
спільні відзначення Шевченківських днів у місті Крем’янці 20–30-х рр. 
ХХ ст. активістами «Просвіти» та Волинської Духовної семінарії17. 

У цьому підрозділі автор подав і мережу Шевченківських академій на 
глибокому Поліссі в так званому Поліському Воєводстві в його Берес-
тейському, Пинському, Столинському повітах Поверсальської Польщі. 

Третій підрозділ «А москалі і світ Божий в путо закували» охоплює 
період червоного московського терору 1939–1941 рр., 1944–1990 рр. Ці 
періоди червоної московської окупації відзначені нечуваним досі у світі 
терором проти носіїв Шевченківського слова: куля, каторга, колючі дроти 
сибірських концтаборів, такими путами заковувала Москва світ Божий 
українцям Волині. Несли свій хрест на всеукраїнську голгофу волиняни 
Авенір Коломієць, Антон Антончик, Ліля Антонюк-Следзінська та інші18. 
Весь цей розділ ілюстрований унікальними фотодокументами із архіву 
автора монографії. 

У праці читач знайде цілу низку безцінних документів, які збагачують 
наші знання про Шевченкові дороги на Волині, про академії його пам’яті 
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в нашому краї. Слід наголосити, що праця історика-архівіста Володимира 
Рожка «Тарас Шевченко і Волинь» є важливим внеском не лише у 
волинську, а й всеукраїнську Шевченкіану19. 

Вона залишається важливим джерелом для науковців, студентів, 
шанувальників вічноживого Шевченкового слова.  

 
 

——————— 
1 Рожко В. Тарас Шевченко і Волинь. — Луцьк, 2012. — С. 7. 
2 Держархів Тернопільської області, ф. 258, оп. 1, спр. 1312, арк. 1–3. 
3 Держархів Житомирської області, ф. 1, оп. 50, спр. 164, арк. 272, 287, 287 зв.;  

ф. 147, оп. 1, спр. 485, арк. 1. 
4 Віра — Савт Бавнд Брук, США; Вісник — Вініпег, Канада; Рідна церква. — Новий 

Ульм, Німеччина. 
5 Шевченко Т. Кобзар. — Вінніпег, Видавнича спілка «Тризуб» — Т. 1–4. 
6 Рожко В. Назв. праця. — С. 14. 
7 Шевченко Т. Кобзар. — Вінніпег, 1953. — Т. 3. — С. 450. 
8 Рожко В. Назв. праця. — С. 37. 
9 Там само. — С. 37–38 
10 Там само. — С. 42. 
11 Там само. — С. 43–95. 
12 Там само. — С. 112. 
13 Там само. — С. 113–114. 
14 Там само. — С. 115–148. 
15 Леся Українка. Зібрання творів у дванадцяти томах. — К., 1975. — Т. 1. — 

С. 379–380. 
16 Держархів Волинської області, ф. 54, оп. 1. 
17 Держархів Тернопільської області, ф. 348, оп. 1. 
18 Рожко В. Назв. праця. — С. 148–156. 
19 Літературна Україна. — К., 2013. — 7 лютого. — С. 14. 
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О.Л. Вільшанська  

(м. Київ) 
 
ОБРАЗ Т. ШЕВЧЕНКА У СУСПІЛЬНІЙ СВІДОМОСТІ 

наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. 
 
 
Наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. і особливо після 1905 р. 

найбільш значимим у суспільній свідомості символом — знаком, що 
вважався визначальним для українця, свідомого свого «українства», був 
образ Т. Шевченка*. Поет був присутній в українських родинах та оселях 
водночас і як незримий образ на рівні національної ідеї, і збіркою 
«Кобзаря», і як зримий образ. При цьому ціннісну ієрархію очолював 
візуальний образ Т. Шевченка як уособлення національного культу. 

Можна без перебільшення говорити, що в Україні у зазначений період 
на всій її території, незалежно від того в якій державі знаходилися 
українські землі, дійсно панував культ Тараса Шевченка. Як зазначив з 
цього приводу у своєму щоденнику український громадський діяч, вида-
вець «Ради» Є. Чикаленко (запис від 27 лютого 1910 р.), «культ Шевченка — 
це не культ особи, а культ ідей, що лежать в основі нашої національної 
свідомості і служать нам провідною зорею»1. І дійсно, не маючи власної 
держави, обмежений у користуванні рідною мовою, зокрема, позбавлений 
можливості здобувати освіту на рідній мові, український народ, інс-
тинктивно прагнучи зберегти національну ідентичність, гуртувався нав-
коло постаті великого національного поета. Українці знали, любили і 
шанували свого генія. Часто літографований портрет Т. Шевченка висів 
поруч з іконами в червоному куті сільської хати в Україні.  

Особливого значення надавали образу Т. Шевченка представники ук-
раїнської міської інтелігенції. Портретні чи скульптурні зображення поета 
обов’язково були присутні у їх помешканнях.  

Так, бюст і портрет поета були у вітальні родини Косачів у їх київ-
ській квартирі на Маріїнсько-Благовіщенській вулиці, 97, літографія над 
комодом в особистій кімнаті О. Пчілки. (Рис. 1) У кабінеті М. Лисенка 
також був бюст Т. Шевченка, портрет і рельєф на межигірській деко-

—————— 
* Традиційно в означений період до символів «українства» належали також ви-

шиванка, рушник, зображення козака Мамая. 

©  О.Л. Вільшанська, 2014 
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ративній тарелі*. (Рис. 2) У Полтавському будинку П. Мирного бронзовий 
бюст Шевченка містився у вітальні. (Рис. 3) У кабінеті-вітальні 
М. Коцюбинського в Чернігові — літографія, портрети Шевченка — в 
оселях М. Старицького, М. Заньковецької у Києві, кабінеті М. Комарова, 
помешканні М. Грушевського у Львові. (Рис. 4.) У О. Кобилянської в 
Чернівецькому будинку — бюст на книжковій шафі в кабінеті, (Рис. 5.) 
літографія і скульптура в повний зріст.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Рис. 2 
 
За спогадами Г. Григор’єва, який відвідав Б. Грінченка, вдома у 

письменника йому запам’яталися портрет Т. Шевченка та вишивані 
рушники2.  

У домі М. Кропивницького в Єлисаветграді портрет Т. Шевченка був 
прикрашений рушником, власноруч вишитим дочкою актора Ольгою 
Марківною3. Той самий Г. Григор’єв згадував про полтавчанина Т. Дуд-
ченка, який свого часу був знайомий і листувався з російським пись-
менником Л. Толстим. У його помешканні на протилежних стінах, на-
впроти один одного висіли портрети Т. Шевченка і Л. Толстого, вбрані 
українськими рушниками4. 

 
—————— 

* Межигірська фаянсова фабрика існувала у 1798–1874 рр. на території Межигір-
ського монастиря на Київщині. Фабрика виготовляла чайний і столовий посуд, вази, 
тарілки, скульптурні вироби тощо. 
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Рис. 4 
 
 

Рис. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 5 Рис. 6 

Образ Кобзаря, живописний, фотографічний чи скульптурний був 
неодмінним атрибутом не лише у міських оселях видатних представників 
української культури. Портрети або скульптурні зображення поета обо-
в’язково присутні в міських квартирах, мешканці яких ідентифікували 
себе як українці чи то як люди прогресивних переконань. 

До речі, на відомій картині І. Рєпіна «Не ждали», (Рис. 6) де зма-
льовано сцену повернення додому із заслання політичного в’язня, 
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художник помістив в інтер’єр кімнати літографічний портрет Т. Шев-
ченка. Ця типова деталь саме ілюструє ідейні переконання родини і, 
вочевидь, розкриває причину, з якої головний персонаж полотна пере-
бував на засланні.  

У музейних добірках нам доводилося зустрічати різні предмети із 
зображенням Кобзаря, що походять з приватних осель. Наприклад, у 
фондах Чернівецького краєзнавчого музею серед речей простих городян 
збереглося барельєфне зображення Т. Шевченка на малиновому оксами-
товому тлі у фігурній рамі, що імітує фактуру кори дерева. Барельєф 
виготовлений у 1914 р. на честь століття від дня народження Кобзаря. Цій 
же даті присвячено медальйон з барельєфним портретом Т. Шевченка в 
центрі поля металевого посрібленого блюда на високому піддоні з 
фігурними ручками у східному стилі. По бортику блюдо має гравірований 
стилізований східний орнамент, а також підпис «1814–1914». До сто-
річного ювілею поета було видано і літографований портрет, на якому 
вбрання й шапка Т. Шевченка утворені з рукописних рядків його поезій 
(художник Г. Малиновський). Слід зауважити, що в даному випадку не 
йдеться про мистецьку вартість цих зображень Т. Шевченка, а лише про 
їх знаковість.  

До речі, в багатьох училищах портрети  
Т. Шевченка виділялися серед інших своїми 
розмірами і часто прикрашалися вишитими 
рушниками і зеленню. Це викликало неза-
доволення влади, про що написала газета 
«Киевлянин»5. 

Художник А. Ждаха (1856–1927) у сво-
єму мистецькому проекті «Меблі в україн-
ському стилі» вважав за необхідне як атри-
бут національної спрямованості інтер’єру 
житла розмістити бюст Шевченка на фрон-
тоні книжкових полиць, що комбінувалися з 
диваном. (Рис. 7) Меблі були проектовані 
для кабінету, і на той час сприймалися 
модерними. А. Ждаха відомий як автор серії 
листівок з ілюстраціями до українських на-
родних пісень, випущених 1911–1912 рр. із 
благодійною метою видавництвом «Час»* 
—————— 

* Київське видавництво «Час» було засноване у 1908 р. Його організаторами стали 
відомий громадський діяч, літератор та видавець Василь Королів-Старий і гурт укра-
їнських письменників — М. Синицький, П. Петрушевський, М. Левицький. 

Рис. 7 
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100 тисячним тиражем. На звороті листівок зазначалося «Жертвуйте на 
пам’ятник Шевченкові в Києві». (Рис. 8, 9)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 8 Рис. 9 

 
Справа в тому, що на початку ХХ ст. в українському суспільстві 

гостро постало питання про спорудження пам’ятника Т. Шевченкові. 
Вочевидь, відчувалася не лише потреба увічнення пам’яті Кобзаря, але й 
необхідність втілення його образа, як візуалізації національної ідеї. 
Широковідома «епопея» створення пам’ятника Кобзареві у Києві, що 
почалася ще в 1904–1905 рр. Влада то давала дозвіл на підписку для 
збору коштів, то протидіяла цьому. Довго обирали та міняли місце для 
пам’ятника, врешті місце на Михайлівській площі було зайняте пам’ят-
ником княгині Ользі. Кияни були обурені висловом міського голови 
Дякова, мовляв, «кавалер має поступитися місцем дамі»6. Прогресивна 
громадськість започаткувала кілька міжнародних конкурсів на кращий 
проект пам’ятника Т. Шевченкові в Києві, адже наближалося 100-річчя 
від дня народження поета. Відгукнулися серйозні скульптори з Києва, 
Львова, Москви, Петербурга. В конкурсі брав участь і художник А. Жда-
ха, який подав три проекти. Конкурс на проект пам’ятника проводився 
двічі — у 1910 р. та 1911 р. Першого разу — безрезультатно, вдруге — з 
незадовільним результатом.  

Між тим, на теренах підросійської України було заборонено від-
значати 100-літній ювілей Шевченка. Влада не давала дозволу не лише на 
встановлення пам’ятників, але й на проведення меморіальних заходів. 
Церква отримала заборону на поминальні служби. Звісно це викликало 
протест патріотично налаштованих верств українців. Характерно, що 
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заборони й утиски влади на відзначення 100-літнього ювілею та перепони 
для встановлення пам’ятника сприяли посиленню національної свідо-
мості в суспільстві. У сучасних повсякденних практиках візуалізація є 
одним із засобів для втілення ідеї у життя, певно на початку ХХ ст. це 
відчувалось інтуїтивно. 

Цікавий спогад залишив В. Катаєв, розповідаючи про сімейну манд-
рівку Дніпром з Одеси до Києва у 1910 р. «Пароплав плив повз великого 
дерев’яного хреста на могилі Т. Шевченка, пасажири знімали шапки, 
хрестилися, дехто шепотів: «Вічна пам’ять, вічна пам’ять...», а капітан, 
знявши кашкета, потягнув за дріт і довгий густий гудок сколихнув вра-
нішнє повітря»7. Можна припустити, що це був не поодинокий випадок, а 
усталена традиція віддавати шану могилі Великого Кобзаря. 

У житті українців образ Т. Шевченка був присутній і через наявність 
«Кобзаря». Збірка «Кобзар» — не лише літературне явище, це ідеологія, 
історіософія, політичний маніфест і фактор національної ідентифікації 
українців, видання, яке, за влучним висловом О. Забужно «must have», у 
кожному інтелігентському домі. На теренах підросійської України він 
видавався у більш чи менш цензурованому вигляді. У своїх спогадах 
композитор А. Кос-Анатольський переповів сімейну історію. Під час Пер-
шої світової війни його батько, за фахом лікар, був мобілізований до 
австрійської армії, сім’я залишилась у м. Коломиї. Сталося так, що батько 
передав листа до своєї родини через солдата, який незабаром потрапив у 
полон. Обшукуючи цього солдата, офіцер російської армії, українець на 
прізвище Нечаєвський, який, за висловом А. Кос-Анатольського «розмов-
ляв чудовою наддніпрянською мовою», виявив листа, і сам відніс його за 
адресою. Тоді мати віддячила йому надзвичайним подарунком — двотом-
ником нецензурованого «Кобзаря». Офіцер Нечаєвський відчув себе зо-
бов’язаним і зумів у 1915 р. доставити і другого листа, який було відіс-
лано з Італії через посередництво Соломії Крушельницької8.  

Утім, «Кобзар» любили не лише в інтелігентських українських роди-
нах. Твори народного поета знали напам’ять прості селяни. Неодноразово 
зустрічаємо свідчення цьому. Наприклад, історик О. Кислий описав своє 
знайомство і спілкування на початку 70-х років із Катериною Клизуб, 
селянкою с. Яремне Сумської області. Вона розповідала, що її чоловік 
Федір Клизуб, читав їй Шевченкову «Катерину», а рукописний примірник 
«Кобзаря» зберігався в їхній хаті на покутті за іконами. Федір Клизуб, 
який пізніше служив писарем, залишив щоденник, що зараз зберігається в 
О. Кислого. Запис, датований 14 грудня 1911 р., присвячений саме Шев-
ченковому «Кобзарю»: «Во цій книжці плаче Шевченко за своєю Украї-
ною. А якби устав…ще б дужче заплакав»9. Очевидно, що «Кобзар» 
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суттєво вплинув на весь світогляд селянина. На початку ХХ ст. захоп-
лення поезією Т. Шевченка в середовищі селян посилюється, незважаючи 
на значну кількість всілякої доступної літератури, призначеної для на-
роду, яка друкувалася й активно розповсюджувалася особливо після 
1905 р. Це явище пояснюється насамперед більш глибоким сприйняття 
народом Шевченкової поезії з її закликами до свободи і національного 
відродження в умовах зростаючої національної свідомості. 

Цікавою видається думка культуролога 
О. Гриценка у статті «Духовний батько нації 
(Тарас Шевченко)», що, незважаючи на бага-
тогранність образу Т. Шевченка, та його зна-
чення й ролі для української культури, усе ж 
таки можна вказати на кілька досить ста-
більних упродовж багатьох десятиліть героїч-
них образів Шевченка — кожен зі своїми 
ключовими моментами біографії героя, клю-
човими текстами і зокрема зі своїм харак-
терним візуальним образом героя. Найголов-
нішими, за словами О. Гриценка, є чотири: 
«Народний поет», «Національний пророк», 
«Поет-революціонер» та «Геній світової куль-
тури». Візуальним аналогом образу «Народ-
ного поета», є широковідомий фотопортрет у 

шапці й кожусі, повторений потім у численних живописних та графічних 
версіях. (Рис. 10) Цей же портрет у шапці й кожусі цілком надається й до 
героїчного образу «Національного пророка»10. 

З огляду на цю класифікацію видається цікавим звернути увагу на 
поєднання образу Т. Шевченка в одному інтер’єрі із зображеннями інших 
постатей світової культури. На вищезгаданій картині І. Рєпіна «Не 
ждали» (1884–1888 рр.) в оселі різночинця літографічний портрет Т. Шев-
ченка у смушковій шапці та кожусі висить на одній стіні з портретом 
М. Некрасова, гравюрою з картини К. Штейбена «Голгофа», 1841 р.*, що 
була дуже популярною на той час, та ще кількома літографованими кар-
тинками чи родинними фото. Тобто в контексті цієї картини Т. Шевченко 
постає в образі «Поета-революціонера». У помешканні М. Старицького 
крім портрета Т. Шевченка в рушниках був бюст О. Пушкіна та барельєф 
А. Міцкевича. Очевидно тут Т. Шевченко сприймається як «Геній світо-
вої культури». Так само можна інтерпретувати сусідство бронзового 
—————— 

* Літографія з неї була виконана Ігнатієм Щедровським у 1850 р. 

Рис. 10 
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бюста Т. Шевченка з бюстом М. Гоголя на книжковій шафі у вітальні 
Панаса Мирного в Полтаві, а також поєднання портретів Т. Шевченка і 
Л. Толстого в українських рушниках, що висіли навпроти один одного в 
квартирі вже згадуваного полтавського діяча Т. Дудченка.  

Тарас Шевченко на ряді відомих фотографічних портретів і зроблених 
за ними автопортретів (щонайменше трьох) 1860–1861 рр., так само як і 
на портреті І. Крамського зображений у кожусі і смушковій шапці, які без 
сумніву, не були його повсякденним убранням. (Рис. 11) Петербурзький 
інтелігент одягався відповідно до свого становища. Безумовно, йдеться 
про демонстрацію приналежності до українського народу. З цього 
приводу Є. Чикаленко писав у своєму щоденнику: «Видно, Шевченко сам 
надавав значення своєму національному убранню, бо навіть на групі, де 
всі фотографовані без пальт і без шапок, він сидить в кожусі і в шапці».11 
(Рис. 12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11 Рис. 12 
 
І насамкінець, попри все бажання уникати прямих аналогій, слід 

зауважити що, так само і через сто років у суспільній свідомості українців 
величезне значення має візуальний образ Кобзаря. Зокрема, портрет 
Шевченка на сцені Майдану і його поетичні строфи продовжують 
надихати й об’єднувати українців.  

 
 

——————— 
1 Чикаленко Є. Щоденник: Т. 1. (1907–1917) / Євген Чикаленко. — К.: Темпора, 

2004. — С. 89. 
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АТЕЇСТИЧНІ МОТИВИ В ПОЕЗІЇ Т.Г. ШЕВЧЕНКА 

(ДО ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ) 
 
 
Говорячи про предмет нашого дослідження, слід зазначити: тема не 

лише складна у своєму глибинному розумінні, а й не може бути одно-
значною у висвітленні. У цьому нас яскраво переконують гостро дис-
кусійні студії останніх років, які нерідко мають різні оцінки, а то й 
протилежні думки.  

Свого часу радянська влада, відповідно до марксистсько-ленінських 
канонів, міфологізуючи постать великого поета, намагалася перетворити 
його на «запеклого безбожника» та свідомого атеїста. Зокрема йшлося 
про те, що Кобзар у своїй творчості рішуче виступив проти релігії, як 
захисниці соціального гніту. Шевченко, який не тільки спостерігав, а й 
особисто зазнав каторжної панщини, вів непримириму боротьбу проти 
кріпосної неволі та релігійного дурману. Також наголошувалось і на та-
кому: революціонер-мислитель добре розумів явища природи і розвиток 
суспільства, критикував релігійні догмати і діяльність церкви з мате-
ріалістичних позицій, писав про «безсмертя» природи «та її «безмежне 
різномаїття», категорично заперечував початок світу, ніби створеного 
Богом і його кінець із так званої волі Божої. При цьому, як правило, 
наводився уривок з його поеми «Сон»1:  

Споконвіку вмивається,  
Сонце зустрічає… 
І нема тому почину, 
І краю немає! 
Ніхто його не додбає 
І не розруйнує… 

Або ж філософське міркування з поеми «Гайдамаки» про безко-
нечність і вічність матерії: «Все йде, все минає — і краю немає…»2. 

Як би було все так просто зі світоглядом Тараса Григоровича, то тоді 
чим можна пояснити цілу низку наступних фактів. Насамперед, щиру віру 
в Бога всіх членів його родини й особисте постійне дотримання багатьох 
релігійних канонів протягом усього життя, наприклад, відвідування 
служб у церкві, носіння хрестика на тілі, відзначення православних свят 
тощо. Відомо, що навіть серед речей померлого Шевченка знайшли нитку 
©  О.І. Гуржій, 2014 
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з коралами, а на ній золотий хрест із бірюзою3. Навряд чи останнє можна 
пояснити випадковістю або даниною тогочасній «моді». 

Якщо поета розглядати, як непримиримого войовника проти віри, то 
тоді стає незрозумілим чому в похоронній процесії на всьому шляху від 
Санкт-Петербурга до Канева представники духовенства жодного разу, 
наскільки нам відомо, не відмовили покійному в тимчасовому прихисту в 
церкві чи монастиреві?! Більше того, багато відомих в імперії висо-
коповажних духовних осіб відверто прагнули познайомитися з «малоро-
сійським єретиком»! Як, зокрема, чернігівський архієпископ Філарет4. А в 
прощальній промові канівського протоієрея під час панахиди прозвучали 
такі слова: «Ти, … брате наш о Христє, Тарасе, настоящий щирий батько 
свого українського люду, ти перший заступився за рідне слово україн-
ського народу…». Також показовим є і той факт, що брат Кобзаря — 
Варфоломій Григорович наполегливо шукав місце для поховання якомога 
ближче до церкви, а всім, хто йому заперечував, казав: «Ідіть ви собі до 
чорта, а з ним до самого старшого сатани на пораду…»5. 

Отже, за визначенням протоієрея, Шевченко був ніким іншим, як 
«братом нашим о Христі»! Як свідчать сучасники, в розмові Тарас Григо-
рович не раз вживав термін «великий Боже», або висловлювався: «Бог 
вирішив інакше, … не дозволив…». Тобто, можна твердити, що на 
побутовому рівні в думках і словах він був з Богом. Новітні ж дослідники 
його творчості нарікають Шевченка «релігійним», або «біблійним 
національним пророком». 

Проте слід визнати і таке: поет гнівно та з гіркою іронією писав про 
«несправедливість», вибірковість «Божої ласки» особливо стосовно бід-
них і знедолених селян, українських кріпаків. Так, у вірші «Не молилася 
за мене…» він закидає Богові6: 

Даєш ти, Господи єдиний, 
Сади панам в Твоїм раю, 
Даєш високії палати. 
Пани ж неситії, пузаті, 
На рай Твій, Господи, плюють 
І нам дивитись не дають 
З убогої малої хати. 

Досить радикально налаштований, Тарас Григорович різко засуд-
жував тяжке безпросвітне життя кріпаків і лицемірство панівної верхівки. 
Про це він з особливою силою атеїстичної спрямованості засвідчив у 
вірші «Як би ви знали, паничі». В ньому він до болю реалістично 
зобразив умови життя та праці селянства, а від так суворо звертається до 
Бога із запитанням7: 
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А може, й Сам на небесі 
Смієшся, батечку, над нами 
Та, може, радишся з панами,  
Як править миром! 

Гостро критикуючи жорстокі прояви кріпосництва, саму його суть, 
поет впевнено доводить: «немає господа на небі», а в умовах імперського 
деспотизму є: «Скрізь неправда, де не глянь…» і «Ні, ні нічого нема 
святого на землі». 

Як ще можна розцінювати такі чітко сформульовані заяви митця, як 
не одкровення людини невіруючої?! 

При цьому слід зазначити, що Шевченко з великою пристрастю 
виступав проти будь-якої релігії, насамперед, Католицької церкви і її 
глави — папи римського. Особливо засуджував проведення «святої інк-
візиції», спрямованої проти діячів науки, культури та освіти. Він вважав 
неприпустимою торгівлю «відпущення гріхів». У поетичному творі 
«Єретики» Шевченко наголосив8: 

Кругом неправда і неволя,  
Народ замучений мовчить. 
І на апостольськім престолі 
Чернець годований сидить. 
Людською кровію шинкує 
І Рай у найми оддає! 

Кобзар неодноразово підкреслював, що «ім’ям Господа Христа і 
Матері його святої» Ватикан заливав Україну слізьми горя та кров’ю 
народною. Це він влаштовував хрестові походи у країни Близького Сходу 
та Східної Європи, які поет порівнював з тяжким татаро-монгольським 
ігом на Русі9. 

З діяльністю римських пап Тарас Григорович пов’язував багато лих, 
жорстокостей і несправедливостей10: 

Всі зла на світі, войни, чвари, 
Пекельних мук безкраїй ряд… 
І повен Рим байстрят! 
От їх догмати і їх слава. 

На його думку, духовенство різних релігій вело паразитичне, роз-
пусне життя. У вірші «Саул» ним заявлено11: 

… Раби мовчали, 
Царі лупилися, росли 
І Вавілони мурували. 
А маги, бонзи і жерці 
(Неначе наші панотці) 
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В храмах, в пагодах годувались, 
Мов кабани… 

У своїй поезії, найтіснішим чином наближений до реалій життя, 
Шевченко зазначав, що короновані особи іменем бога, при активній 
підтримці духовенства, чинили криваву розправу над борцями за свободу. 
В творі «Юродивий» він з гнівом описав, як царизм спільно з церквою 
розправився з декабристами. А в поемі «Кавказ» засудив православне 
духовенство, котре виправдовувало колоніальну політику російського 
царизму на Кавказі, її лицемірні заяви про нібито доцільність прищепити 
«диким» місцевим народом «високу культуру». 

Таким чином, на наш погляд, слід чітко розрізняти ставлення поета до 
віри в Бога, Православної церкви, як справжнього християнина в по-
всякденному житті від його запальних оцінок у віршах, де однозначно 
засуджується антинародна політика духовенства у спілці з імперським 
світським проросійськи налаштованим чиновництвом на чолі з царськими 
особами. 
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РЕЛІГІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКІ ІДЕЇ КИРИЛО-МЕФОДІЇВЦІВ 
У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ПЛЮРАЛІЗМУ 

 
 
Відзначення на державному рівні 200-річного ювілею Т. Шевченка є 

виявом найвищого визнання його заслуг перед Україною і слов’янством 
взагалі. Творчий геній Кобзаря вийшов за національні межі, збагативши 
світ неповторною поезією, що згодом поширювалась планетою у пере-
кладі багатьма мовами. Т. Шевченко був продуктом своєї доби та най-
яскравішим втіленням прагнень і сподівань українського народу. Вже 
кільканадцять поколінь сприймають його як біблійного пророка, який мав 
у собі дар з вищої сили; Кобзаря, що поширював між людьми думи, пісні, 
ідеї інших; поета-творця. Як великий гуманіст і народолюбець, він не 
залишався осторонь суспільно-політичного життя, конкретним проявом 
чого була співпраця з членами таємного товариства св. Кирила і Мефодія. 
Поряд із М. Костомаровим великий Кобзар став його ідейним натх-
ненником. 

Чимало науковців в Україні та за її межами вивчали і продовжують 
вивчати життєвий шлях і творчість українського майстра поетичного 
слова. Окремою сторінкою його біографії є співпраця із згаданим това-
риством, яка, на жаль, закінчилася десятирічним засланням. До пошуків 
світоглядних засад ідейного зближення кирило-мефодіївців і Т. Шевченка 
вдавався Р. Задеснянський. У книзі «Апостол української національної 
революції» (Мюнхен, 1969 р.) він висвітлює стосунки Т. Шевченка з 
кирило-мефодіївцями, заперечуючи його належність до товариства й 
підкреслюючи ідейні розходження з М. Костомаровим. Утім між ними 
існувало взаємне довір’я і приязнь. Розходження у поглядах полягало у 
тому, що М. Костомаров не передбачав відділяти Україну від Москов-
щини, а й висловлювався за приєднання до неї інших слов’ян, чого не 
поділяв Т. Шевченко, та й до товариства він не належав, однак справляв 
на нього ідейний вплив, — зазначає вищеназваний дослідник1. Для глиб-
шого розуміння зі ставлення наукових підходів до висвітлення згаданої 
проблеми вченими 70–80-х рр. ХХ ст. і сучасними має значення моно-
графія Г.Я. Сергієнка. У ній подано велику історіографію, написану в дусі 
тогочасної ідейної парадигми, зокрема критики буржуазного націона-
лізму. За радянської доби це було, так би мовити, явищем повсякденним, 
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однак власне дослідження Г.Я. Сергієнка, якщо його розглядати поза 
ідеологічним контекстом, містить багато фактичного матеріалу з достат-
ньою мірою його аналізу та узагальнення2. Сучасне шевченкознавство 
набуло характеру міждисциплінарної галузі знань, що складається з мов-
но-літературних, мистецтвознавчих, історичних, філософських та інших 
студій. Системним підходом до вивчення історії Кирило-Мефодіївського 
братства та його ідейних провідників відзначаються праці Ю.А. Пінчука, 
де у загальних рисах висвітлені релігійні мотиви програмних документів3. 
Вплив на братчиків Т. Шевченка, його історіософії та особистого спри-
йняття і тлумачення релігійного вчення висвітлюється у монографії 
І. Дзюби4. Релігійна основа програмних документів кирило-мефодіївців 
не піддавалась предметному аналізу, водночас про релігійність Т. Шев-
ченка існує чимало наукових студій5.  

Зокрема місце релігії у творчості Кобзаря досліджував Б. Завадка6.  
У книзі «Серце чистеє подай» він проаналізував процес становлення 
релігійного світогляду поета, його розуміння християнства, погляд на 
міжконфесійні відносини. Серед новітніх досліджень у змалюванні за-
гального суспільно-політичного й інтелектуального середовища середини 
ХІХ ст. неупередженим поглядом відзначається монографія Л.Г. Іванової. 
Авторка зазначає: «Видатним представником Кирило-Мефодіївського то-
вариства, який відіграв значну роль у формуванні національно-визвольної 
ідеології, був Тарас Шевченко. Він став близьким соратником й одно-
думцем М. Костомарова, П. Куліша, О. Білозерського та інших братчиків»7. 
Серце оживало, очі спалахували, коли Т. Шевченко читав братчикам свої 
твори, — зазначав П. Куліш8. У сучасних умовах ідеологічного плюра-
лізму назріла наукова потреба  вивчення релігійно-просвітницьких ідей 
кирило-мефодіївців у зв’язку з актуалізацією шевченківської тематики в 
різних її аспектах. На основі результатів попередніх досліджень і доку-
ментів слідчої справи цього таємного братства у пропонованій публікації 
дане питання порушується в порядку дискусії.  

Діяльність Кирило-Мефодіївського товариства (братства) — один з 
етапів суспільно-політичного руху в Україні ХІХ ст., в якому виявилась 
загальна тенденція розвитку суспільної думки і соціальної боротьби того 
часу. Подібно до європейських країн українська інтелігенція усе більше 
переймалася розробкою національно-державницької концепції і втілен-
ням її у життя, важливим засобом реалізації якої вона вважала про-
світницьку діяльність. На цьому ґрунті наприкінці 1845 — на початку 
1846 рр. у Києві виникло таємне «Слов’янське товариство св. Кирила і 
Мефодія», яке пізніше дістало назву Кирило-Мефодіївського товариства. 
Хрестоматійно відомо, що його засновниками були М. Костомаров, 
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М. Гулак та В. Білозерський, членами — О. Маркович, О. Навроцький, 
І. Посяда, Д. Пильчиков, О. Тулуб. Близьким до товариства був Т. Шев-
ченко, однак юридично його членство в ньому не доведено9. Разом з тим 
один з авторитетніших костомаровознавців Ю. Пінчук зазначає: «Не мож-
на не зважати на те, що вступ до товариства Шевченка справив на його 
членів революційний вплив. Проте не можна погодитись з тезою про «дві 
тенденції в товаристві» (революційно-демократичну і ліберально-буржу-
азну). …різноманітні матеріали свідчать, що поміж його визначними чле-
нами не існувало і не сталося не тільки серйозного, а й найменшого 
антагонізму, навпаки — вони заприятелювали на все життя»10. Дискусія з 
приводу авторства програмних документів товариства нарешті завершена 
визнанням М. Костомарова. Ю. Пінчук зазначає: «Костомаров був ідей-
ним провідником, автором або співавтором програмних документів і ві-
дозв цієї організації: «Книги буття українського народу» — автор, спів-
автор «Статуту» (складений В. Білозерським, М. Гулаком та М. Костома-
ровим), відозв «Брати українці» та «Братья великороссияне и поляки»11. 
(Заувага: «Книга бытия украинского народа» у різних передруках і нау-
кових працях подається як «Книги(а) буття українського народу», «Книги 
битія Українського народу»).  

Кирило-Мефодіївців згуртовувала ідея визволення слов’янських наро-
дів від поневолення та об’єднання їх у федерацію зі збереженням своїх 
особливостей і громадянських свобод. Історичне майбутнє слов’ян вони 
пов’язували з ідеєю релігійного єднання, що була однією з провідних, 
починаючи з 40-х років і майже до кінця ХІХ ст., дещо випереджаючи 
ідею соціального визволення, яка набрала потужності у 60–70-х рр.  
ХІХ ст. Тому не випадково назва таємного товариства у Києві та його 
символ, чи то емблема, пов’язані з іменами християнських просвітителів 
св. Кирила і Мефодія. Основоположні документи кирило-мефодіївців: 
вищеназвана програма, на якій позначився ідейний вплив Т. Шевченка, 
«Статут Кирило-Мефодіївського братства», дві відозви та пояснення 
В.М. Білозерського до Статуту ґрунтуються на гуманістичних принципах 
християнського демократизму і природного права. «Книга буття…» (у 
жандармських документах значиться як «Закон Божий», вочевидь зі слів 
донощика студента О. Петрова; так цей твір називали й М. Гулак і 
О. Навроцький) написана у формі біблійної розповіді. Усвідомлюючи 
соціальні та національно-релігійні потреби тогочасного суспільства, брат-
чики обрали для створення свого програмного документа форму таку, 
намагаючись донести до розуміння людей складні суспільно-політичні 
ідеї, вплітаючи їх у добре відомий їм євангельський контекст. Порівняємо 
з петрашевцями — членами таємного гуртка, що діяв у Петербурзі в 



Рецепція образу і творчості Т.Г. Шевченка у ХІХ–ХХІ ст. 

 150 

1845–1849 рр., з якими кирило-мефодіївці мали зв’язок через Т. Шев-
ченка. Там П.М. Філіпов із метою революційної пропаганди серед селян 
склав прокламацію під назвою «Десять заповідей», у якій ім’ям Господа 
закликав народ до розправи з поміщиками. Розраховуючи на релігійну 
свідомість людей, спілкуючись з ними зрозумілою мовою, він протис-
тавляв християнські заповіді існуючим порядкам і закликав знищити їх, 
називаючи це божою справою12. (Документ порівнюємо з програмою 
кирило-мефодіївців не за змістом, а за ідеологічними засадами). Відомо 
також, що у Західній Європі розповсюджувались ідеї християнського 
соціалізму. Але кирило-мефодіївці не штучно запозичували їх, а при-
лаштовували до суспільних потреб українців, враховуючи їхній мен-
талітет.  

У «Книзі буття українського народу» проводиться ідея суспільної рів-
ності, на тлі біблійних сюжетів розкривається давня історія українського 
народу порівняно з іншими й висловлюється думка про її найбільше 
наближення до християнських ідеалів. У цьому програмно-ідеологічному 
документі, який має всі ознаки політичного трактату, знайшли відбиття 
ідеї звичаєвого права і християнських чеснот, слов’янофільства, україно-
фільства, панславізму, месіанства у різних теперішніх трактуваннях. Зага-
лом вони відповідали тогочасним тенденціям епохи кризи кріпосницької 
системи, що спонукало прогресивну інтелігенцію шукати способи побу-
дови суспільства на справедливих засадах13. За релігійною оболонкою 
приховувались соціальні вимоги: знищення самодержавства, кріпосної 
залежності, національного шовінізму. Не випадково у жандармських до-
кументах програма кирило-мефодіївців називалася документом «найзло-
чиннішого змісту». Основними методами досягнення поставленої мети 
товариство вважало просвітництво, пропаганду євангельських заповідей, 
об’єднання слов’янських народів у федерацію. В. Доманицький вважає, 
що «кирило-мефодіївці мали на думці не федерацію, а «коммонвелт» 
слов’янських народів» (коммонвелт — співдружність — Н.Ш.)14. Саме на 
освіту й науку в дусі ідей слов’янських першовчителів і західно-
європейських просвітителів братчики покладали надію у справі реалізації 
своєї гуманістичної за змістом програми. На нашу думку, в даному ви-
падку не варто протиставляти братчиків і Т. Шевченка у виборі методів, 
адже у Шевченковій поезії лунають заклики «кайдани порвіте і вражою 
злою кров’ю волю окропіте». Шевченкові слова з «Єретика» «нема ні 
пекла, ані раю», зафіксовані у програмі товариства, свідчать про внут-
рішній зв’язок поета з братчиками. Крім того, кирило-мефодіївці праг-
нули перейти до практичної боротьби, про що свідчать прокламації, при-
значені для ознайомлення ширшого кола осіб зі своїми програмними 
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документами. Революційні за змістом ідеї Т. Шевченка у програмному 
документі знайшли втілення через біблійну розповідь, де простежується 
ідеалізація первісного християнства як втілення моральних чеснот добра і 
справедливості. Однак відбулося викривлення християнства, — зазна-
чається в «Книзі буття…», — через хитрощі імператорів, які, прийнявши 
цю віру, піддурили церковнослужбовців виправдовувати їхню владу над 
підлеглими як  дану їм самим Богом. Зокрема, у п. 42 заперечується, що 
Богом установлено, ніби одні мають жити в багатстві і панувати над 
бідними; той, хто таким чином перекручує слово Христове, відповідатиме 
за це у день судний15. У розповіді про долю України зазначається, що і 
раніше вона не любила «ні царя, ні пана, а зкомпоновала собі козацтво… і 
постановили вони чистоту християнську держати»16. 

У програмі неодноразово згадується ім’я Ісуса Христа, якого українці 
й надалі повинні любити і пам’ятати, бо, як сказано у п. [57] «нема 
свободи без христової віри»17. У п. [81] ідеться про те, що Україна не 
хотіла «ітти услід Язиков, а держалась закону божого, і всякий чуже-
странець, заїхавши в Україну, дивувався, що ні в одній стороні на світі 
так щиро не молються богу, ніде муж не любив так своєй жони, а діти 
своїх родителей»18. Україна серед інших слов’янських країн найбільше 
зберегла дух слов’янства. «І встане Україна зі своєї могили і знову 
озоветься до всіх братів своїх слов’ян, і почують крик її, і встане 
Слов’янщина… Тоді скажуть всі язики, показуючи рукою на те місто, де 
на карті буде намальована Україна: «От камєнь, єго же нє брегоша 
зиждущии, той бисть во главу»19. У програмі проводиться ідея об’єднання 
слов’янських народів «незмісимих і нерозділимих». Попри україноцент-
ризм, який  тут має місце, у ній не дискримінуються поляки й росіяни у 
розумінні майбутньої федерації слов’ян. Україноцентризм (український 
месіанізм) насамперед мав внутрішню спрямованість: гармонізацію сус-
пільних відносин, ідеалізацію народних традицій, а також визначення 
місця і ролі українців у слов’янському світі. У даному разі місія України 
полягала у тому, щоб надати приклад  усім пригнобленим слов’янам, як 
здобувати національне і соціальне визволення. У вірші «Стоїть в селі 
Суботові» Т. Шевченко підкреслює: 

Церков-домовина 
Розвалиться… і з-під неї 
Встане Україна. 
І розвіє тьму неволі, 
Світ правди засвітить, 
І помоляться на волі 
Невольничі діти!.. 
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Цим україноцентризм відрізняється від польського месіанізму  
ХІХ ст., заснованого на ідеї відновлення Речі Посполитої. У відозві 
«Брати українці» є згадка про те, що в союзі, в який об’єднаються всі 
слов’янські незалежні держави, як і в кожній з них окремо, основою 
закону і громадської справи має бути віра Христова. І що характерно, на 
відміну від слов’янофілів, кирило-мефодіївці не підносили православ’я 
над католицтвом та протестантством і майбутнє слов’янства пов’язували 
з демократичним устроєм через скасування кріпосного права, знищення 
станових привілеїв і самодержавства, у чому незаперечним був вплив 
Т. Шевченка. 

Усі соціальні біди, від яких потерпають прості люди, братчики 
пояснювали спотворенням або нехтуванням Божих заповідей. Таким чи-
ном вони ніби хотіли повернутись до істинного християнства. І харак-
терно, що на відміну від інших народів, які також прагнули оновлення 
християнського віровчення, очільники таємного київського товариства  
св. Кирила і Мефодія поєднували це релігійне прагнення з необхідністю 
розв’язання соціального-національного питання. По суті це була полі-
тична програма, де висвітлювалась загальна концепція визволення сло-
в’янства від кріпосної залежності й деспотичного режиму. За літератур-
ний зразок програми кирило-мефодіївців взято «Книги народу польського 
і польського пілігримства» А. Міцкевича. Але за змістом їхня програма 
була найрадикальнішою в Європі того часу і відрізнялася від пансла-
вістських ідей російських слов’янофілів20. 

Програмні постулати Кирило-Мефодіївського братства зумовили і 
основну ідею Статуту фіксацією того, що «правління, законодавство, 
право власності та освіта у всіх слов’ян має засновуватись на святій 
релігії господа нашого І. Христа»21. У головних правилах товариства 
зазначалося: зважаючи на те, що слов’яни сповідують різні релігії, 
братчики піклуватимуться про примирення християнських церков. Свої 
дії вони мають узгоджувати з євангельськими правилами любові, покори і 
терпіння22. В.М. Білозерський, пояснюючи Статут, писав: оскільки мета 
братства базується на християнській любові й свободі, то головним 
завданням воно ставить поширення освіти та ідей Христових. Отже, дух 
євангельського християнізму панував серед братчиків, які були глибоко 
обізнані зі Св. Письмом. Чи були кирило-мефодіївці істинно віруючими, 
однозначно сказати важко, оскільки віра є глибоко утаємниченим почут-
тям. Щоправда, у В. Білозерського воно виявлялось аж до екзальтації23. 
«Книга буття українського народу» призначалася для розповсюдження 
серед інтелігенції та широких кіл громадськості з метою національного і 
релігійного виховання, проте не дісталася адресату, оскільки була пере-
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хоплена поліцією під час арешту членів Кирило-Мефодіївського братства. 
Ми маємо свідчення про враження, яке справив на студента О. Петрова 
«Закон Божий». У своєму донесенні попечителю Київського навчального 
округу він зазначив, що йому програмний документ зачитав М. Гулак. Як 
засвідчує донощик, «Закон Божий» «написаний виключно популярною 
мовою для розповсюдження серед громади. Головна ідея у цьому творі 
полягала в тому, щоб довести народові, що всі біди, які на нього 
випадають, відбуваються від підкорення його верховній владі, причому 
заперечується справжній сенс євангельських текстів: «Воздадите кесарево 
кесареви, а богово богови», а також і слова апостолів: «Несть власть аще 
не от бога» і надається їм зовсім мінливе значення. Для поширення ідей 
товариства були створені відозви «Брати українці» та «Братья велико-
россияне и поляки» (вилучені у М. Гулака під час обшуку), в яких стисло 
окреслювалася мета: створення слов’янського союзу, де б кожен народ 
мав свою мову, літературу, громадські справи і панувала «загальна рів-
ність, братерство, мир і любов господа нашого Іісуса Христа»24. Слідчі у 
справі кирило-мефодіївців кваліфікували це як заклик до всіх слов’ян 
схаменутись і скинути з себе пута рабства25. Вищенаведені документальні 
уривки свідчать, як братчики за допомогою Св. Письма пояснювали і 
пропонували шлях розв’язання гострих соціальних проблем. 

У доповідній О.Ф. Орлова (начальника ІІІ відділення імператорської 
канцелярії) Миколі І серед доказів щодо звинувачення М. Гулака, зазна-
чалося, ніби він та його однодумці вважають, що Україна й інші слов’ян-
ські племена перебувають у пригнобленому становищі, тому бажають 
визволити особливо останню, натякаючи на якесь християнське товари-
ство. У вилученому в нього рукописі «Закону Божого», — пояснював 
шеф жандармів, — на основі викривленого тлумачення тексту Св. Письма 
та прикладів з історії доводиться, ніби царська влада суперечить закону 
Божому і людській природі та що люди усі рівні і керувати ними можуть 
лише старійшини26. Йдеться також про те, що у листах П. Куліша до 
М. Гулака є натяк на те, що він складав для якихось осіб християнські 
правила; про те, що згадане товариство є цілком християнським, писав у 
своєму листі до М. Гулака також студент університету І. Посяденко27. 

Серед паперів, знайдених у М. Костомарова під час обшуку 
(12.04.1847 р.), є нотатки про св. Кирила і Мефодія та записка, в якій 
мовиться, що слов’янські народи, зігріті любов’ю до Христа, зберуться до 
Києва — столиці слов’янського племені і тут буде царювати правда і 
рівність28. М. Костомаров пояснював, ніби це уривок з його повісті 
«Панич Наталич» і подібні думки є лише фантазією його героя29. Напис 
на печатці, вилученій у М. Костомарова, вказував на євангельський текст: 
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«И разумейте истину, и истина свободит вы» ( Иоанна, гл. VІІІ, стих 32). 
Зіставимо з п. 23 «Книги буття», де зафіксовано: «І прийшов син Божий 
на землю, щоб одкрити людям істину, щоб тая істина свободила род 
чоловічий30. Майже перегукуються з цим п. 26 і п. 30. Отже, прагнення 
свободи було своєрідним девізом товариства. М. Костомаров під час 
слідства, аби пом’якшити свою провину і полегшити долю товаришів, 
приховував справжні цілі братства. Він казав, що не поділяв вільно-
думства, бо знав: «від першої сторінки Біблії до Апокаліпсиса монархія 
визнається нормальною формою суспільства, як це видно з прямого 
змісту слів; тоді як ті, що виправдовували республіку, змушені були 
нівечити і спотворювати пряму суть»31. Безумовно, таке визнання супе-
речило справжній суті основоположних документів товариства, які мали 
антиурядове спрямування. Чекати на відверте зізнання годі, адже всім 
було відомо, як розправився царат із декабристами. Про справжні наміри 
братчиків у політичному сенсі можна судити з аналізу історичних по-
глядів М. Костомарова, якого вважають «першим значним істориком-
федералістом». Його ідеї федералізму «відзначалися міжнародною, в 
рамках слов’янства, суттю»32. 

На допитах у справі кирило-мефодіївців М. Костомаров намагався 
пояснювати, що братчики лише мріяли про об’єднання слов’ян і не 
передбачали домагатися цього шляхом політичного перевороту. Об’єд-
нання, на їхню думку, здійсниться через віки й облаштовано буде «на 
релігії Іісуса Христа і на виключних початках доісторичної слов’ян-
щини33. Враховуючи це, а також методи досягнення основної мети, деякі 
дослідники вбачають у програмі кирило-мефодіївців ідеалізацію хрис-
тиянських принципів добра і справедливості та називають її утопічною34. 
На нашу думку, виходячи з принципу плюралізму, а не марксистсько-
ленінської методології класового підходу до явищ суспільного життя, 
дана програма відповідала тогочасній загальній тенденції розвитку сус-
пільної думки. Отже, основоположні документи кирило-мефодіївців варто 
оцінювати не з пояснень братчиків на слідстві, які поводились полохливо 
в неординарній ситуації, а як спільний інтелектуальний продукт сус-
пільно-політичної думки конкретної доби і місцевості. У зв’язку з цим 
постає питання про визначення мотивів, що спонукали М. Костомарова та 
його однодумців розробити програму в біблійній формі. Братчики вихо-
дили з конкретно-історичної ситуації, яка характеризувалася наявністю 
апатії серед населення щодо релігії. Одержавлення церкви, використання 
її як знаряддя соціального гноблення і національних утисків в Україні 
відштовхувало маси від офіційного православ’я. Це зовсім не означає, що 
народ був безбожним, тобто атеїстом, але ж він критично ставився до 
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церковних ієрархів, так само, як і Т. Шевченко. Невдоволення церквою 
мало пасивний характер, переважно набираючи форм байдужості до неї. 
Скептичним настроям сприяло розповсюдження сектантства, раціона-
лістичних учень тощо. Така ситуація склалась унаслідок здійснення 
Св. Синодом непопулярних заходів в організації церковного життя: ска-
сування права сільським громадам обирати священика, вживання росій-
ської мови у богослужінні й духовних навчальних закладах. Тому в 
програмних документах товариства оповідь ведеться у зрозумілій біблій-
ній формі і робиться наголос на необхідності дотримання християнського 
віровчення, досягнення духовної  єдності слов’ян і піднесення рівня 
духовності в суспільстві. 

У «Книзі буття українського народу» [п. 50–54] падіння духовності, 
псування моралі пояснювалось насадженням культу егоїзму і матеріаль-
них благ. Освічені люди, яких об’єднували релігійно-просвітницькі ідеї 
св. Кирила і Мефодія, не були сторонніми спостерігачами того сус-
пільного становища, яке суперечило, на їхню думку, євангельським пра-
вилам. В одному з листів до М. Костомарова П. Куліш, запрошуючи його 
до себе, нагадав, що вони можуть завершити диспут про християнство35. 
Дослідники вважають обох названих діячів релігійними людьми. Цьому 
не можна заперечити, оскільки жодна справді інтелігентна особа не від-
кидає релігійні постулати в моральному плані. Щодо релігійних пере-
конань у науковому розумінні справа набагато складніша. Приміром, 
М. Костомаров вважав, що багато хто релігію і церкву використовує як 
зброю для досягнення земних благ, а про себе зазначав, що він був 
«християнином, хоча може й не істинним, але таким, що вірив завжди у 
простоті серця слову божию»36. А, приміром, гарячкуватий П. Куліш схи-
лявся до сектантства.   

Серед інших членів Кирило-Мефодіївського братства, зокрема 
Т. Шевченко, не сприймав офіційної церкви, яка перебувала в єдності з 
царським режимом. Він виступав проти ідолопоклонства, визнаючи най-
вищою безплотну ідею добра і чистоти. Б. Завадка так схарактеризував 
Кобзаря: «… Релігійна зорієнтованість усього того, що виходило з-під 
пера Т. Шевченка, засвідчувала запальну силу віри автора й цим ставило 
його у братстві на кілька ступенів вище від інших братчиків. … Ясна, 
незамулена релігійність Т. Шевченка, його глибока віра убезпечували 
його думці пріоритетний успіх в ідейно-політичному плані»37. Про Бога 
він згадує у 143 поетичних творах, у 17 — міститься поетична імітація 
молитви, у понад 150-ти творах-вислови «Богу молитися», «молитися», 
«Господа благати», «Бога благати», «молитва», «молитися» використо-
вуються й у «Щоденнику» тощо38. Деякі шевченкознавці народнопое-
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тичну образність мови Кобзаря визначають як релігійність його самого. 
Наразі не релігійні проблеми, а кріпаччина і панщина були провідною 
темою його творчості. Відтак, пошуки дослідниками релігійності чи запе-
речення Бога (не в марксистському розумінні) поетом виявляються дещо 
спрощеними. За ідейним змістом і суспільним спрямуванням його поезія 
виходить за ці межі. Внутрішній світ Т. Шевченка був набагато склад-
нішим, ніж представляють окремі науковці, вважаючи його атеїстом або 
віруючим, оскільки філософський погляд поета на релігію здавався їм 
суперечливим і не вкладався у схематичні рамки ідеологічних концепцій. 
Т. Шевченко мав незаперечний ідейний вплив на кирило-мефодіївців не 
лише своєю національно-патріотичною, революційно-демократичною по-
езією, а й світоглядними орієнтирами, що формувались у загально-
європейському інтелектуальному просторі. Релігійна оболонка програм-
них документів кирило-мефодіївців завуальовувала їхній справжній рево-
люційно-демократичний зміст, який не мав чітко вираженого характеру. 
На жаль, вони не стали надбанням громадськості, оскільки їх поширення 
було неможливим у тогочасних умовах. Вперше «Книги битія…» опри-
люднені П. Зайцевим у журналі «Наше минуле» (1918, кн. 1)39. Вони й до 
сьогодні залишаються надбанням суспільної думки і сприймаються як 
своєрідний маніфест національного відродження України. 
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ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ ТАРАСА 
ШЕВЧЕНКА УКРАЇНСЬКИМИ «ПРОСВІТАМИ» 

 
 
На початку ХХ ст. для українських просвітян, особливо в багато-

національній Одесі, першочерговим завданням стала протидія міжет-
нічним конфліктам, котрі в той час тут активно намагалися розпалювати 
російські чорносотенці. Ситуація погіршувалася тим, що, на жаль, у 
свідомості багатьох українців національне відродження асоціювалося 
саме з єврейськими погромами, як це відбулося під час Хмельниччини, 
що врешті-решт і призвело до того, що Україна була поділена між Росією 
та Польщею. Для того, щоб це не повторилося в майбутньому, конче 
необхідним було вкорінити у свідомість переважної більшості українців 
думку про те, що для справжніх українських національно-свідомих пат-
ріотів євреї є не ворогами, а друзями. Для цього потрібно було ство-
рювати й пропагувати нову, сучасну концепцію національної ідеї, в 
котрій немає місця міжетнічній ворожнечі. 

Для поліпшення міжнаціональних стосунків у Одесі просвітяни 
успішно використовували святкування ювілеїв Т.Г. Шевченка. Так, уже в 
перший рік свого існування одеська «Просвіта» влаштувала свято, при-
свячене Т.Г. Шевченкові, на якому депутати від місцевих євреїв, литовців 
та польського товариства «Ліра» виголосили промови на честь великого 
українського поета, а останні, крім цього, поклали на бюст Кобзаря 
розкішний вінок1. Одеська «Просвіта» стала  культурним осередком, де 
співпрацювали представники різних національностей. Так, один з най-
більш активних членів одеської «Просвіти» А. Никовський писав у листі 
до голови та засновника миколаївського товариства М. Аркаса: «Колись 
ви запитували мене про прийом жидів у товариство, на зборах виділа 
нашого я говорив про це і висловився за те, щоб не розбирати і не 
вважати на наційне походження... Членів-жидів у нас записалося чоловік 
десять — переважно студентів»2. 

На початку ХХ ст., як і сьогодні, багато українців змушені були 
залишати Україну в пошуках кращих заробітків. Але вони не хотіли 
поривати зі своєю культурою та національними традиціями, і тут також 
їм стали в пригоді святкування шевченківських ювілеїв. Так, приміром,  
6 березня 1911 р. бакинська «Просвіта» влаштувала урочистості, при-
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свячені пам’яті Т.Г. Шевченка. Зал, де вони проходили, прикрасили 
портретом поета та його погруддям роботи місцевого просвітянина 
Геращенка. Свято відкрив почесний голова зборів Л. Бич. У виголошеній 
ним українською мовою промові він підкреслив надзвичайно велике 
значення цих урочистостей не тільки для українців, а й для кожної 
освіченої людини, бо Т. Шевченко силою свого великого таланту став 
всесвітнім геніальним поетом. Вклонившись бюстові поета, Л. Бич по-
просив вшанувати пам’ять поета вставанням. Коли всі піднялися, хор 
«Просвіти», який у національному вбранні стояв у глибині сцени, за-
співав «Заповіт». Після цього йшли промови від гостей: від поляків по-
польськи виступив Я. Шоравський. Йому по-польськи відповів голова 
ради «Просвіти» А. Кобилянський. Від грузин виступив поет Нісідзе, 
який декламував у своєму перекладі на грузинську вірші Т.Г. Шевченка. 
Далі по черзі йшли вітання від мусульманського товариства «Ніджат», від 
«Єврейського літературного товариства», від «Вірменської культурної 
спілки» та латиського гуртка3. 

У 1914 р., рік, коли і український народ, і все прогресивне людство 
відзначали 100-річний ювілей Т.Г. Шевченка, надзвичайно посилилися 
утиски російської влади проти просвітян, котрі енергійно взялися за під-
готовку до ювілею. Так, поліція провела обшук у приміщенні кам’янець-
подільської «Просвіти» та на квартирах 11 її членів. У «Просвіті» були 
конфісковані бібліотечні каталоги, книга протоколів, абонементна книжка 
і вся переписка. Були забрані також книжки зі складу та всі періодичні 
видання. Книжковий склад і бібліотека «Просвіти» були опечатані, а біля 
входу до приміщення було поставлено городового із наказом нікого туди 
не впускати. У членів «Просвіти» були конфісковані легальні українські 
книжки, журнали та газети. Під час обшуку поліція поводила себе 
надзвичайно некоректно — зривала з глузуванням зі стін портрети укра-
їнських письменників, забрала навіть відривний календар видавництва 
«Час». Жандармський полковник Переверзов, побачивши в залі «Про-
світи» портрет Т. Шевченка, сказав: «Повісили таку гидоту на чільному 
місті та ще й прикрасили як. Все це мазепинці, австріяки, але я з ними 
скоро розправлюсь». Поліцмейстер, який був присутній при обшуку в 
«Просвіті», забираючи газету «Рада», назвав її «зрадою»4. 

Але утиски самодержавства не спинили українських просвітян в їхній 
благородній справі. Так, із самого початку 1914 р. катеринославські 
просвітяни розгорнули широку підготовку до Шевченківського ювілею. 
19 січня 1914 р. у приміщенні Англійського клубу відбулося засідання 
організаційного комітету по влаштуванню Шевченківських урочистостей. 
Це зібрання було скликане правлінням катеринославської «Просвіти», яке 
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виклопотало дозвіл на організацію цього комітету з правом входження до 
нього також осіб, котрі не належали до «Просвіти». На цьому засіданні 
була обговорена й затверджена програма ювілейних урочистостей на 
честь Великого Кобзаря. 1 березня 1914 р. у залі того ж Англійського 
клубу відбувся Шевченківський вечір «Просвіти», на якому зі вступним 
словом виступив Г. Черняхівський. Хор виконав «Заповіт», який присутні 
слухали стоячи. Запрошеними з Києва артистами, а також місцевими 
співцями та декламаторами були виконані твори поета. Шевченківське 
свято ще більш посилило українські настрої серед жителів Катерино-
слава5. Український галицький письменник Д. Лукіянович справедливо 
відзначав тоді, що вшанування пам’яті поета органічно пов’язане з роз-
витком національної свідомості українців, що публічні урочистості на 
честь поета «мають значення маніфестації, з’єднують українців, розділе-
них політичними програмами, розкиданих на велетенському просторі і 
розділених державними кордонами»6. 

Після початку Першої світової війни всі українські «Просвіти» були 
закриті, але українці все одно знаходили можливості відзначати ювілеї 
Великого Кобзаря. Так, у Полтаві 29 березня 1916 р. відбувся концерт, 
присвячений пам’яті Т. Шевченка, влаштований трьома полтавськими 
товариствами: «Полтавським українським клубом», «Полтавським му-
зично-драматичним гуртком» та українським товариством «Боян». На цей 
раз місцева адміністрація дозволила всю заявлену розпорядниками про-
граму, в тому числі й «Заповіт» Т. Шевченка, який був виконаний хором 
«Гуртка» на початку програми. Афіші до концерту також були надру-
ковані українською мовою. Весь чистий прибуток був призначений на 
допомогу населенню, що постраждало від війни; за рішенням розпоряд-
ників його було передано в розпорядження «Полтавського відділення 
Московського товариства допомоги населенню Півдня Росії, що постраж-
дало від війни»7. 

Популяризація просвітянами творчої спадщини Т. Шевченка у пра-
вильному національному ідейному напрямку була особливо потрібною, 
враховуючи те, що більшовики дуже вміло користувалися творчою спад-
щиною поета для поширення свого впливу на українських трудящих. При 
цьому вони подавали ідеї поета, висловлені ним у першій половині  
ХІХ ст., у часи боротьби з кріпосним правом як такі, що відповідають 
початку ХХ ст. Спекулюючи творчою спадщиною Кобзаря, більшовики 
повели за собою сотні тисяч українців та ще й у протилежному від 
прогресу напрямку. Тобто для нового закріпачення останніх вони вико-
ристовували ті самі гасла, котрі застосовував Т. Шевченко для боротьби з 
кріпосництвом. 
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Так, 5 і 6 березня 1914 р. газета «Правда» повідомила про внесені їх 
фракцією Державної Думи запити до уряду щодо обмеження ним націо-
нальних прав українського народу, зокрема, і заборону відзначити сто-
літній ювілей з дня народження Великого Кобзаря. Крім того, на сто-
рінках «Правди» у статті «Пам’яті Т.Г. Шевченка» ленінці подали з 
марксистських позицій розгорнуту оцінку історичних заслуг поета перед 
українським народом. У ній відзначено «різносторонній могутній талант» 
Кобзаря — «улюбленого поета та борця за щастя народу», який все життя 
був стійким у своїх революційно-демократичних переконаннях і ледве не 
марксистом. Особлива ж ницість більшовиків полягала в тому, що в цій 
статті було зроблено спробу провести паралель між творчою спадщиною 
Т. Шевченка та ідеологічними засадами їх партії8. Справжні ж причини, 
згідно з якими вони так рішуче та безкомпромісно виступили на захист 
права українців відзначити 100-річний ювілей свого національного генія, 
з’ясувалися потім, коли з неабияким задоволенням Ленін писав у при-
ватному, не для широкого загалу, посланні до Г. Петровського: «Заборона 
вшанування Шевченка була таким чудовим, прекрасним, на рідкість 
щасливим і вдалим заходом з точки зору агітації проти уряду, що кращої 
агітації і уявити собі не можна. Я думаю, що всі наші найкращі соціал-
демократичні агітатори проти уряду ніколи не досягли б за такий корот-
кий час таких запаморочливих успіхів, яких досяг у протиурядовому 
розумінні цей захід»9. Тобто царські утиски по відношенню до українців 
сприяли збільшенню авторитету, а в остаточному рахунку й приходу до 
влади тоталітарного більшовицького режиму. 

На жаль, завдяки більшовицькій пропаганді на довгі десятиліття в 
свідомості українського суспільства Т. Шевченко став співцем між кла-
сової ворожнечі, і сьогодні потрібно завершити справу українських про-
світян, і повернути поету його справжнє лице співця міжетнічного миру 
всередині української нації. 
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Т.Д. Антонюк 

(м. Київ) 
 

АКТИВІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ПАРТНЕРСТВА 
УКРАЇНСЬКИХ ВНЗ У КОНТЕКСТІ СВЯТКУВАННЯ 

ЮВІЛЕЮ Т.Г. ШЕВЧЕНКА 
 
 
Святкування 200-літнього ювілею Т.Г. Шевченка є можливістю акти-

візувати прекрасною нагодою діяльність вищих навчальних закладів 
України, налагодити чи посилити партнерські зв’язки та міжнародну 
співпрацю з закордонними університетами. Ця подія привертає до Украї-
ни увагу всього світу. Інтеграція до європейського та світового освітнього 
простору українських ВНЗ — важливий критерій рейтингового оціню-
вання діяльності вишів, що передбачає оцінку позиції навчального за-
кладу в процесах інтернаціоналізації системи вищої освіти України1. 
Кожний сучасний вищий навчальний заклад прагне налагодити резуль-
тативне партнерство, напрацювати значний досвід міжнародної співпраці, 
адже міжнародна активність вишу сприяє підвищенню якості освіти, її 
інноваційному розвитку відповідно до світових стандартів, що й забез-
печує конкурентоспроможність на ринку освітніх послуг. Можна вва-
жати, що міжнародна діяльність для вищих навчальних закладів у сучас-
них умовах їх життєдіяльності є одним з пріоритетів, який свідчить про 
результативність діяльності ВНЗ. А ювілейна шевченківська тематика є 
важливою нагодою активізувати міжнародну компоненту кожного вишу і 
донести її до вишів-партнерів на всіх континентах. 

Тема 200-річчя Кобзаря здатна розширити міжнародні перспективи 
нашої держави. Т.Г. Шевченко своєю творчістю довів, що замикатися у 
своєму національному просторі не варто, а зберігаючи власну культуру й 
освіту, необхідно осягати і надбання інших народів світу. Відомі рядки 
«Не дуріте самі себе, Учітесь, читайте, І чужому научайтесь, Й свого не 
цурайтесь»2 актуальні сьогодні, як і 169 років тому, коли вони були 
написані нашим генієм.  

У контексті 200-річчя Т.Г. Шевченка, на нашу думку, надзвичайно 
важливу роль можуть відіграти вищі навчальні заклади України, які 
маючи реальні зв’язки із закордонними вишами і здійснюючи міжнародне 
співробітництво, реалізуючи міжнародні програми та зовнішню акаде-
мічну мобільність, здатні наповнити співпрацю шевченкознавчим зміс-
том, активізувати культурно-просвітницьку діяльність за кордоном, 
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донести до своїх партнерів знання про українську культуру і сучасне 
ставлення українського суспільства до свого національного генія. Готу-
ючись до славетного ювілею, кожен український вищий навчальний 
заклад здатен посилити міжнародну складову і достойно представити 
ставлення українців до Тараса Шевченка у світі. Виші, які ще не напра-
цювали достатнього досвіду міжнародної співпраці, мають чудову нагоду 
скористатися можливістю розпочати таку співпрацю під егідою ювілей-
них заходів.  

В умовах Болонських домовленостей, посилення інтеграційних про-
цесів кожний вищий навчальний заклад прагне утвердитися конкуренто-
здатним не лише на внутрішньому ринку освітніх послуг, а й на між-
народному. Тому міжнародні зв’язки й активна співпраця із закордон-
ними ВНЗ і міжнародними організаціями розглядається як необхідна 
умова інноваційного розвитку кожного вищого навчального закладу та 
системи вищої освіти в цілому. Саме в університетах формуються ви-
значальні тенденції суспільного мислення, відповіді на які несе в собі 
гуманітарна політика держави. Ювілей Т.Г. Шевченка безпосередньо 
пов’язаний з формуванням нової гуманітарної політики України, оскільки 
в його контексті протягом найближчого часу домінантною стає Шев-
ченківська ідея. Вона актуалізує творчість Великого українця в різних 
контекстах. Шевченківська ідея, шляхи її утвердження в Україні ви-
значають як внутрішню гуманітарну політику, так і її репрезентацію на 
міжнародному рівні.  

Освітня сфера, як ніяка інша, тісно й безпосередньо пов’язана з 
гуманітарною політикою, а університетська наука виробляє цінності, які 
максимально швидко доносяться до суспільства через студентську ауди-
торію. Це забезпечує динаміку вишівської науки, її тісний контакт із 
суспільством, дискусії та розвиток. Загальнодержавне відзначення юві-
лею Кобзаря обумовлене Указом Президента України № 257/2012 «Про 
додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народ-
ження Тараса Шевченка» від 11 квітня 2012 року. На його основі роз-
роблені програми, плани і заходи святкування ювілею кожним вищим 
навчальним закладом України, де окрім заходів загальноуніверситет-
ського рівня, заплановані заходи міжнародного рівня, які донесуть шев-
ченкознавчі ідеї до університетів-партнерів, з якими співпрацюють укра-
їнські виші.   

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, як 
найбільш рейтинговий університет України3, який до того ж носить ім’я 
Ювіляра, розробив План заходів із підготовки та відзначення 200-річчя 
від дня народження Тараса Шевченка4. Цей план, на нашу думку, може 
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бути орієнтиром для підготовки і святкування ювілею Великого Кобзаря 
для всіх вищих навчальних закладів України.  

Кожен вищий навчальний заклад України готується якнайповніше і 
змістовніше відсвяткувати цей ювілей, засвідчити не тільки свою шану і 
любов до Т.Г. Шевченка, а й показати його актуальність у сьогоденні і 
майбутньому. Вітчизняна вища освіта з кожним роком користується все 
більшим попитом в іноземних студентів. Кількість іноземних студентів в 
університетах України має позитивну динаміку і станом на 2013 рік 
досягла 61 тисячі студентів5. Важливо, щоб у ювілейних заходах ці сту-
денти взяли активну участь, адже згодом вони повернуться до своїх країн 
і поширюватимуть знання про Т. Шевченка, Україну, її культуру, літе-
ратуру у світі. 

Українські студенти, аспіранти, науково-педагогічні працівники, які 
беруть участь у міжнародних програмах мобільності, програмах включе-
ного навчання, відрядженнях і щороку протягом певних термінів пере-
бувають за кордоном у вишах-партнерах, можуть включити у програми 
свого перебування на навчанні, стажуванні чи відрядженні ознайомлення 
закордонних колег з ювілейною тематикою. Дуже важливо донести до 
закордонних партнерів наше ставлення до Т.Г. Шевченка, глибше позна-
йомити наукову й освітянську спільноту вишів-партнерів із творчістю 
Кобзаря.  

Так само важливо в період підготовки і святкування ювілею напов-
нювати всі заходи міжнародної компоненти університетів шевченків-
ською тематикою. Адже відбуваються численні зустрічі, підписуються 
нові угоди про міжнародну співпрацю, проводяться круглі столи, семі-
нари, конференції, в яких беруть участь студенти, науковці, представники 
з університетів-партнерів. Вся ця діяльність також може бути наповнена 
ідеєю ювілею. Важливо продумати подарунки-сувеніри, які поширюва-
тимуть шевченківську тематику, організувати і провести наукові зустрічі і 
дискусії, концерти, конкурси, організувати екскурсії до музеїв Т. Шев-
ченка, місць, пов’язаних з його життям і творчістю тощо. 

Місія плану заходів святкування ювілею Великого Кобзаря в кожному 
виші полягає насамперед в утвердженні Шевченківської ідеї, піднесенні її 
до рівня загальнодержавної значущості, а також виведенні на міжнарод-
ний рівень. Шевченківська ідея в плані вищого навчального закладу має 
утверджуватися в двох визначальних аспектах: освітньому й науковому, 
кожен з яких передбачає внутрішній і зовнішній рівні реалізації. Кожний 
ВНЗ має чітко визначити свою участь у заходах міжнародного рівня, а 
також загальноуніверситетського рівня. Важливо запланувати міжнародні 
і всеукраїнські конференції, круглі столи, на яких обговорюватимуться 
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найновіші досягнення в галузі сучасного шевченкознавства. Студент-
ський парламент вищих навчальних закладів має активно відгукнутися на 
шевченківську ідею, організувати і провести цікаві акції. Системно, із 
максимальним залученням іноземних студентів, представників вишів-
партнерів провести культурно-просвітницькі заходи в усіх структурних 
підрозділах університету.  

Загалом, органи студентського самоврядування вишу здатні провести 
велику організаційну роботу по святкуванню ювілею Т. Шевченка. Орга-
нізувати відвідання музею Тараса Шевченка, Шевченківського національ-
ного заповідника, Канівського природного заповідника та інших шевчен-
ківських місць. У всіх підрозділах свого вишу організувати і провести 
конкурси студентських творчих робіт на тему «Тарас Шевченко і сучас-
ність». Підготувати і провести вечори-вікторини для студентів-іноземців 
«Що я знаю про Тараса Шевченка?», організувати проведення студент-
ської наукової конференції «Перспективи збереження природи Шевчен-
ківського краю», тощо.  

Протягом 2013–2014 рр. в усіх підрозділах вишів, а надто в біб-
ліотеках і читальних залах, важливо розгорнути постійно діючі виставки 
на шевченківську тематику. Цікавим заходом видається проведення сту-
дентського конкурсу на кращий інтерактивний веб-проект «Шевченко-
online». Також студентам під силу організувати і постійно проводити 
фотоконкурс «Тарасу Шевченку присвячується»: «Пам’ятники Тарасові 
Шевченку», «Рідні місця Тараса Шевченка» тощо.  

Можливе проведення спартакіади, присвяченої ювілею Тараса Шев-
ченка. Студенти університету можуть організувати участь у створенні 
інтернет-версії Шевченківської енциклопедії, упорядкуванні меморіаль-
ного комплексу на Тарасовій горі в Каневі, Канівського природного 
заповідника та інших шевченківських місць тощо. 

Сприятиме поширенню міжнародних контактів кожний вищий нав-
чальний заклад і через дарування ювілейних видань на шевченківську 
тематику та рекламну діяльність.  

Серед культурно-просвітницьких заходів, які стануть вагомим зміс-
товним наповненням святкових подій славетного ювілею та активізують 
міжнародні зв’язки вишів, проведення циклу лекцій для студентів усіх 
підрозділів про життя і діяльність Тараса Шевченка, проведення теле-
мостів Київ–Москва–Санкт-Петербург–Астана–Канів, тижні Шевченкової 
книги в наукових бібліотеках вишів, забезпечення запису хорових творів 
на слова Тараса Шевченка, ювілейні Шевченківські читання у всіх 
підрозділах, розробка еколого-культурного маршруту «Тарасовими стеж-
ками України», організація книжкових виставок «Шевченкове слово у 
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віках не старіє» у підрозділах вишів, організація постійно діючих ви-
ставок у музеях історії вищих навчальних закладів, присвячених Тарасу 
Шевченку, віртуальні книжкові виставки видань «Кобзаря» Тараса Шев-
ченка на сайтах наукових бібліотек вишів, мистецькі акції «Поезія мо-
вами світу» за участю представників дипломатичного корпусу, літера-
турно-мистецькі вечори «Тарас Шевченко і музика» за участі хорових 
колективів чи художньої самодіяльності вишів, організація перегляду в 
кіноклубах ВНЗ художніх і документальних фільмів на шевченківську 
тематику, проведення екскурсій «На Батьківщину Тараса Шевченка», 
тощо6. 

Отже, кожний вищий навчальний заклад здатний при бажанні і 
належній організації ґрунтовно підготувати святкування славетного юві-
лею національного генія і цим самим активізувати життєдіяльність ви-
щого навчального закладу, суспільства, вивести цю святкову енергію на 
міжнародний рівень через тісну співпрацю із закордонними вишами-
партнерами. Досвід підготовки і святкування ювілею Кобзаря, запропо-
нований КНУ імені Тараса Шевченка може стати гарним прикладом для 
творчого використання іншими вищими навчальними закладами України. 
У багатьох столичних вишах напрацьовані гарні традиції святкування 
Шевченківських днів: НТУУ «КПІ», Національній музичній академії 
України ім. П.І. Чайковського, НМУУ ім. О.О. Богомольця тощо7. 
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КУЛЬТ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В РОДИНІ  
КОСАЧІВ-ДРАГОМАНОВИХ 

 
 
Протягом ХІХ–ХХ ст. український національно-визвольний рух про-

йшов три основні етапи: культурний, культурно-політичний та політич-
ний. На кожному із цих етапів змінювалися відповідні вимоги націо-
нально свідомої інтелігенції. На першому етапі, що охопив майже першу 
третину ХІХ ст., головним і пріоритетним було питання самовизначення 
та самоідентифікації українства в системі поліетнічної Російської імперії. 
На цьому етапі важливу роль відіграла зацікавленість нащадків козацької 
старшини у вивченні та досліджені своєї історії й культурної само-
бутності, що стало свого роду каталізатором для розвитку національного 
руху та виходу його на якісно новий рівень1. Культурна «революція», що 
відбулася завдяки старанням української інтелігенції, зосередженої в 
найбільших містах Наддніпрянської України — Києві та Харкові, 
породила нове покоління, для якого культурна самобутність українського 
народу була річчю очевидною та з якою вони почали пов’язувати певні 
політичні вимоги, зокрема щодо легалізації української мови, літератури 
та українського видання. Київ, наприклад, замість офіційно відведеної 
йому ролі центру русифікаторської політики на Правобережжі насправді 
став загальноукраїнським центром українського національного руху. Вже 
в першій половині 1840-х рр. студенти й молоді викладачі Київського 
університету організовувалися в таємні групи, які виношували проекти, 
пов’язані з національним відродженням та пропагандою серед поміщиків 
ідеї необхідності звільнення кожним із них селян від кріпацької залеж-
ності. Уся пропаганда мала пройматися «християнським» духом. На своїх 
засіданнях гуртківці обговорювали майбутнє України та популярні для 
того часу філософські концепції французів-утопістів Сен-Сімона та 
Фур’є. Читались і популяризувались також твори Т. Г. Шевченка. 
Найактивніші члени цих гуртків — Василь Білозерський, Микола Гулак, 
Микола Костомаров та ще декілька гуртківців організували навесні 
1846 р. перше політичне таємне товариство — Кирило-Мефодіївське 
братство. На його засіданнях були часто присутні Пантелеймон Куліш і 
Тарас Шевченко, який зайняв місце свого роду духовного наставника в 
товаристві2. Власне постать останнього стала визначальною і по-
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справжньому епохальною для українського національно-визвольного 
руху та й у цілому для українського народу від моменту створення 
братства і до сьогодення. Творчість Тараса Григоровича, що проявилась 
головним чином у його поезії, стала реальним джерелом натхнення для 
цілих епох національно свідомих українців. Особливо значущим став 
його вплив на формування нового покоління української інтелігенції. 
Попри неоднозначні оцінки творчості Т. Шевченка його сучасниками, як 
відмічає сучасний історик Р. Іванченко, всі вони сходились в одному — в 
оригінальності та потужній національній і соціальній харизматичності 
його поетичного слова3. Про це яскраво свідчать і характеристики 
П. Куліша та М. Костомарова, які відзначали глибокий соціально-рево-
люційний та народно-доступний зміст його поезій. Власне зі створенням 
Кирило-Мефодіївського братства і починається другий — культурно-
політичний етап національно-визвольного руху. 

Отже, поява першої організації, що сформувала політичну програму 
українського руху, творчість Т. Шевченка стали тими факторами і чин-
никами, що обумовило активізацію національно-визвольного руху у дру-
гій половині ХІХ ст. 

Дослідники-шевченкознавці стверджують, що беззаперечним залиша-
ється факт, що у другій половині ХІХ ст. «Кобзар» Т. Шевченка стає 
настільною книгою у представників національно свідомих українських 
родин. Актуальність соціальних, політичних та національних питань, які 
порушує Т.Г. Шевченко у своїх творах були актуальними для свого часу, 
а деякі аспекти «християнської» філософії зберігають свою важливість і 
сьогодні. Розкриваючи питання про чинники, що визначали процес 
формування нового покоління української інтелігенції другої половини 
ХІХ ст. необхідно відзначити, що творчість Кобзаря в цьому процесі мала 
воістину непересічне значення — як і в плані літератури, так і в плані 
утвердження національної самоідентифікації, а ідеологія його творчості 
мала філософський характер національного спрямування, що дозволяє 
стверджувати нам про існування певного «культу» Т. Шевченка в роди-
нах національно свідомої української інтелігенції у другій половині 
ХІХ ст.4. 

У цей період в Україні існувало багато родин, члени яких плідно 
працювали на ниві національного відродження –в культурній, чи то в 
політичній чи публіцистичній площинах. Однією з таких у той період 
стала родина Косачів-Драгоманових, видатними представниками якої 
були Михайло Драгоманов, Ольга Косач (літ. псевдонім Олена Пчілка), 
Лариса Косач (Леся Українка). Ставлення представників цієї родини до 
Т. Г. Шевченка та до його творчості й ролі в історії України було 
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пріорітетним. Вважаючи його діяльність та життя подвигом, Косачі-
Драгоманови популяризували ідеї і твори Великого Кобзаря, зрештою, як 
і більшість представників родин національно свідомої інтелігенції Над-
дніпрянської України, що й зумовлює актуальність цієї теми.  

Наукова новизна нашого дослідження полягає у висвітленні на при-
кладі родини Косачів-Драгоманових деяких аспектів формування культу 
Т.Г. Шевченка в середовищі національно свідомої української інтелігенції 
другої половини ХІХ — початку ХХ ст. 

Деякі аспекти питання «Т. Шевченко і родина Косачів-Драгома-
нових» розкрито в працях, що мають лише персоніфіковане відношення 
до родини Косачів-Драгоманових, зокрема у роботах, присвячених жит-
тю, громадсько-політичній діяльності та творчості Михайла Драгоманова, 
Олени Пчілки та Лесі Українки. Так, Д. Донцовим проаналізовано 
позицію Михайла Петровича в оцінці суспільно-політичних поглядів 
Т.Г. Шевченка, значення його творчості для українського національно-
визвольного руху5. У спогадах Ольги Косач-Кривинюк6, Кроткевича Є.7 
та Дмитрук В.8 про Лесю Українку та Олену Пчілку також розкрити місце 
творчості Т. Шевченка у житті цієї родини. С. Єфремов9 у своїй роботі 
відзначає вагомість внеску Т. Шевченка в розвиток українського пись-
менства та літератури. Іванченко Р.10, Катренко А.11, Сарбей В.12 у своїх 
працях також здійснюють наголос на історичній важливості Тараса Гри-
горовича Шевченка для української інтелігенції ХІХ — початку ХХ ст.  

Родина Косачів-Драгоманових має глибокі аристократичні коріння. 
Так, відома українська поетеса Леся Українка походила з родини відомої 
української поетеси та громадського діяча Олени Пчілки й юриста та 
громадського діяча — Петра Косача, що мав також аристократичне 
коріння і походив, за переказами, із старовинного герцоговинського 
роду13. Так, Олена Петрівна походила із роду Драгоманових, що про-
живав у містечку Гадячі на Полтавщині. Її батько — Петро Якимович 
Драгоманов був людиною свого часу. Закінчив Петербурзький універ-
ситет і служив у військовому міністерстві. Широко освічена людина — 
володів англійською, французькою мовами, добре знав російську літе-
ратуру, паралельно й сам віршував та займався письменництвом, друку-
ючи власні вірші та переклади у столичних журналах і газетах, збирав та 
записував народні пісні й легенди. Проте кар’єра столичного чиновника 
не склалась і молодий Петро Якимович переїхав до Гадяча, де й проживав 
і надалі. Літературний хист мав не лише батько Олени Пчілки й Михайла 
Драгоманова, а й рідний дядько — Яким Якимович Драгоманов — офіцер 
Полтавського полку, який був членом таємного слов’янського товариства, 
а також сам друкував вірші в журналах і газетах. Два брати також 
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приятелювали з відомими на той час українськими літераторами, зокрема 
А. Метлинським. Водночас, як зазначає П. Федченко, брати Драгоманови 
мали досить ліберальні погляди на соціальні та національні проблеми 
тогочасної Росії. Таким чином, родинне оточення Олени та Михайла 
Драгоманова із самого малку виховувало прихильність до поезії та літе-
ратури в цілому. А постійне читання творів українських письменників-
класиків, зокрема. Григорія Квітки-Основ’яненка та Івана Котлярев-
ського, прищеплювало повагу до української культури й давало змогу 
глибше відчути себе частиною цього народу, що мабуть, відіграло свою 
роль у майбутньому14. 

Петро Косач, як уже згадувалось, також походив з аристократичного 
роду. Мав вищу освіту — навчався в Петербурзькому університеті, а 
згодом у Київському на юридичному факультеті, який закінчив у 1864 р. 
Після закінчення вузу був направлений у Звягель — сучасний Новоград-
Волинський на посаду голови з’їзду мирових посередників. У молоді 
роки був людиною досить активною та небайдужою. Про це яскраво 
свідчить його тісна дружба із Володимиром Антоновичем, який, навіть, 
був свідком у нього на весіллі в липні 1868 року15. 

Вихід «Кобзаря» Т. Шевченка в 1840 р. мав багатовекторний вплив на 
українське суспільство, зокрема і на представників родини Косачів-
Драгоманових, насамперед на Михайла Петровича Драгоманова. Будучи 
й політичним мислителем й етнографом та літературознавцем, і взагалі 
людиною енциклопедичних знань, він мав власні оцінки щодо особис-
тості та творчості Т. Шевченка і в ретроспективі його (Шевченкових) днів 
і в перспективі. Сьомого травня 1861 р. у Києві під час громадської 
панахиди М. Драгоманов виступив над труною поета з промовою, що 
стала етапною в його становленні, як політичного мислителя. М. Драго-
манов визнавав значущість творів Т. Шевченка у формуванні його світо-
гляду, що підтверджується постійним його зверненням до творчості 
поета: «Святкування роковин Шевченка в «руському» обществі» (1873 р). 
«Поминки Шевченка у Відні й Львові» (1875 р), «Війна із пам’ятю про 
Шевченка» (1882 р). «Т. Шевченко в чужій хаті його імені» (1893 р). 
Варто відзначити також, що М. Драгоманов брав участь у закордонному 
виданні заборонених цензурою творів Кобзаря. У 1882 р. він видав у 
Женеві поему Траса Шевченка «Марія» під назвою «Марія Ісусова» зі 
своєю передмовою та примітками. У 1885 р. цю ж поему надрукував у 
своєму власному російському перекладі. У 1890 р. завдяки турботам 
Драгоманова у Женеві вийшли «Поезії Т.Г. Шевченка заборонені в Росії». 
Михайло Петрович також доклав багато зусиль задля поширення творів 
Шевченка різними європейськими мовами. Зокрема, у 1873 р. в італій-
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ському журналі «Rivista Europae» («Європейський огляд») М. Драгоманов 
опублікував статтю «Український літературний рух у Росії і в Галичині 
(1798–1872)», в якій велику увагу приділив характеристиці творчості 
Т. Шевченка, назвав його одним із великих поетів «правдиво народних» й 
підкреслив, що творчість Тараса Шевченка мала велике значення не лише 
для Наддніпрянської України, а й для Галичини. У виданій у 1878 р. 
брошурі французькою мовою «Література українська, проскрибована 
урядом російським» М. Драгоманов виклав біографію Т. Шевченка і дав 
стислу характеристику його основних творів, чим популяризував твор-
чість поета на Заході16. Погляди М. Драгоманова на спадщину Т. Шев-
ченка були в деякій мірі також і суперечливими. Найвиразніше це 
виявилося у праці М. Драгоманова «Шевченко, українофіли і соціалізм». 
Названа робота з’явилася як своєрідна відповідь міркуванням україн-
ського етнографа Федора Вовка, який у 1873 р. в Цюріху під час орга-
нізації 12-х роковин смерті Т. Шевченка, спробував пов’язати творчість 
Кобзаря з ідеями соціалізму, а в 1879 р. ще раз повернувся до цих питань 
у статті «Т.Г. Шевченко і його думки про громадське життя».  

У своїй роботі М. Драгоманов розглянув спочатку Т. Шевченка в 
оцінках його сучасників, показавши, зокрема, що П. Куліш не мав рації, 
коли доводив «шкідливість для українського народу «п’яної музи» поета, 
і що М. Костомаров теж був неточним, коли писав, що Т. Шевченко 
говорив устами народу. Миколі Костомарову М. Драгоманов закидає 
також хибність його тверджень, ніби Т. Шевченко не мав «мечтаний о 
местной независимости»17. Навпаки, М. Драгоманов доводить, що Т. Шев-
ченко завжди сповідував ідеї незалежності, але помилки його в тому, що 
причину її він вбачав тільки в залежності «од москаля» і мріяв про 
повернення до козацьких та гайдамацьких вольностей. Усе це, на думку 
М. Драгоманова, призвело до того, що Т. Шевченко так і не зміг дати нам 
«провідної ідеї» майбутнього України, бо й сам її не мав. Не сприймав 
М. Драгоманов Шевченкового «патріархального біблейства», тобто звер-
нення Т. Шевченка в його «противоцаристских стихах» до біблійної 
образності. Форму ж усіх поем поета М. Драгоманов вважав «розтрі-
паною», бо в них «перемішано» Біблію з «петербуржчиною», цинізм із 
манірністю, жарт із недбалістю і т. д.18. Але разом з цим М. Драгоманов 
високо оцінює творчу спадщину Т. Шевченка. Схвальною була й рецензія 
Михайла Петровича на видання «Кобзаря» О. Огоновського, здійснене 
у1893 р. Назвав він цю рецензію промовисто: «Т. Шевченко в чужій хаті 
його імені»19. Ця промовистість полягала у тому, що М. Драгоманов 
засудив метод видання О. Огоновського і не сприйняв жодної його харак-
теристики творчого доробку поета. Багато зауважень зробив М. Драго-
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манов у цій рецензії щодо неточності біографічних даних, які наводить 
О. Огоновський, і щодо намагання видавця переінакшити релігійні по-
гляди Т. Шевченка. Погляд О. Огоновського на постать Т. Шевченка 
занадто «богомазаний», що й зазначає, не без іронії, М. Драгоманов.  
У кінці ж рецензії він висловлює вдоволення, що «навіть таким недос-
коналим виданням «Кобзаря» все ж таки поставлено перед люди — на 
стіл, а не сховане під стіл»20.  

І ще одна цікава думка М. Драгоманова: Тарас Шевченко більш зна-
чущий поет, аніж подає його О. Огоновський. Це був прогрес М. Дра-
гоманова у трактуванні Т. Шевченка.  

У 1938 р. у Львові була опублікована стаття Д.І. Донцова «Шевченко і 
Драгоманов», у якій автор витрактував Т. Шевченка і М. Драгоманова як 
цілковитих антагоністів, які стояли на абсолютно різних ідейних плат-
формах: «Це були два антиподи. Це були два джерела, з яких потекли дві 
течії нашої духовності — одна Шевченкова, животворча, терпка й гаряча, 
і друга Драгоманівська — млява, літепла, отруйна для всякої живої думки 
і живого почуття, і відважного чину. Це були два представники різних 
каст: панської, героїчної володарської (козацько-лицарської) і — касти 
духовних плебеїв, які в тяжку перерву нашої історії — уявили собі, що 
мають право зайняти місце першої»21. Якщо звернути увагу на поставлену 
Д. Донцовим проблему, то стає зрозумілим, що справа не тільки в особі 
М. Драгоманова, який не зрозумів Т. Шевченка і захопився ідеями феде-
ралізму й соціалізму. Будучи представником історичної школи, М. Драго-
манов у своїй творчості користувався культурно-історичною, ідеоло-
гічною, порівняльно-історичною методологіями, які давали безмежний 
простір у погляді на літературу як віддзеркалення життєвих ідей.  
У М. Драгоманові переважав ідеолог і соціальний історик, а не учений 
філолог. З таким критерієм до нього й слід підходити, а те, що Д. Донцов 
спрямував на нього свій гнів та навішав ярликів. Але, незважаючи на 
деяку суперечливість в оцінках М. Драгоманова творчості Тараса Григо-
ровича Шевченка, слід віддати належне його літературно-критичній 
діяльності стосовно творів народного поета, в якій він дійсно робить 
наголос на тому, що Т. Шевченко — велика людина, потрібна своїй нації 
в той час, в який вона з’явилася і виконала найбільш затребувані укра-
їнським народом функції духовного лідера та пророка22. 

Попри те, що Михайло Петрович Драгоманов більшу частину свого 
життя пробув за кордоном, його діяльність та філософія мали значний 
вплив на близьких родичів. Проте його сестра Олена Петрівна Драго-
манова мала свої сталі і виважені літературознавчі та національні позиції, 
які вона яскраво проявляла протягом свого довгого й непростого життя. 
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Відстоюючи позиції актуальної в західному світі ліберальної демократії, 
Олена Петрівна не сприймала популярних на той час соціалістичних та 
марксистських ідей ні в первинному вигляді ні в модифікованому її 
братом зразка. На майбутнє України дивилась вона також дещо відмінно 
від свого брата, хоча й була прихильною до деяких його ідей. У націо-
нальному поступі Олена Пчілка велику роль відводила Тарасу Григо-
ровичу Шевченку, творчість якого цінувала й досліджувала протягом 
свого життя, за що увійшла в історію не лише як поетеса та громадська 
діячка, а й як літературознавець і шевченкознавець зокрема. Своєрідною 
кульмінацією прихильності Олени Петрівни до Т. Шевченка є присвячені 
поетові ліричні вірші — «До кобзаря» та «Тарасовий пам’ятник», які 
згодом увійшли до цілої збірки, присвяченої великому поету — «Вінок 
Шевченкові з віршів українських, галицьких, російських, білоруських і 
польських поетів»23. Свою прихильність до Тараса Григоровича О. Пчілка 
висловлювала не лише за допомогою віршів, а й активною дискусією в 
тогочасній публіцистиці. У 1912 році нею було надруковано декілька 
статей з історико-літературним дослідженням постаті Т. Шевченка під 
загальною назвою «Український національний скарб». У цих коротких 
розвідках Олена Петрівна вступає в дискусію з деякими літературознав-
цями та літераторами, зокрема й зі своїм братом М. Драгомановим, ви-
ступає на захист автора «Кобзаря» та намагається спростувати критичні 
тези російських літературознавців, які заявляли про непрофесійний тон 
шевченківського слова та про принципіальну неможливість розвитку ук-
раїнської мови, тим більше в літературному напрямку. Особливо ради-
кально та гостро критикувала Олена Петрівна провідного російського 
критика демократичного спрямування — Олександра Бєлінського за його 
шовіністичні погляди у відношення до Великого Кобзаря. Поряд із Бєлін-
ським гострої критики зазнавали й інші російські літературознавці, 
зокрема, І. Пипін та П. Струве24. 

У деяких випадках прихильність до Т. Шевченка у Олени Пчілки 
переходила до певної фанатичності. Так, коли Чернігівська «Просвіта» 
запропонувала відсвяткувати всій мережі «Просвіт» по Наддніпрянській 
Україні ювілей Льва Толстого, то О. Пчілка образилась, наполягаючи на 
всезагальному святкуванні дня народження Тараса Шевченка як більш 
близької до українців людини, аніж російський письменник25. 

На творчості Т. Шевченка Олена Пчілка виховувала і своїх дітей. 
Коли славетній поетесі було 12 років вона вперше бере участь у вечорі 
присвяченому пам’яті Т. Шевченка, який був організований Оленою 
Пчілкою та Петром Косачем для селян Колодяжного. «У Лесі Українки 
був білий будинок, в якому вона приймала гостей, відпочивала. Цей 
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будинок подарував Лесі батько, Петро Антонович Косач, на знак своєї 
великої любові до дочки. «У цьому домику щороку святкували Шев-
ченкові роковини. Леся і брат Михайло часто розказували нам про Тараса 
Григоровича, читали про дівчину Катерину, обдурену москалями, про 
сліпого кобзаря. — згадує Варвара Дмитрук.– До шевченківських свят 
готувалися за декілька днів: «Прибирали, на кухні пекли пиріжки, Петро 
Антонович привозив з Ковеля цукерки». Увечері до них сходилися міс-
цеві селяни, їх розсаджували у великій кімнаті і починалися читання. Під 
впливом балад Т. Шевченка Леся Українка написала свою ранню поему 
«Русалка». Надалі ж вплив Т. Шевченка лише посилювався. Він відобра-
зився переважно у пристрасній ненависті письменниці до царизму26».  

Леся Українка протягом всього свого життя високо цінувала роль 
Т. Шевченка у процесі формування національної свідомості пересічного 
українця. Так, перебуваючи в Ялті на лікуванні, в листі до матері вона 
просить «прислати в місцеву народну читальню «Кобзаря», якого там досі 
не було 27». 

Т. Шевченку вона присвятила ряд поезій «На роковини» («Не він 
один її любив…»), «На роковини Шевченка» («Колись нашу рідну 
хату…»), надрукованих у вищезгаданому збірнику М. Комарова «Вінок 
Т. Шевченкові з віршів українських, галицьких, російських, білоруських і 
польських поетів» 1912 року). На прохання М. Лисенка, до створеного 
композитором «Жалібного маршу» на 27 роковини від смерті Т. Шев-
ченка, Леся Українка як текст написала поезію «Вмер батько наш». Ноти 
з текстом видано в Києві у 1888 році. 

До того ж, Леся Українка завжди брала участь у вечорах, присвячених 
Великому Кобзареві, і, навіть, перебуваючи на лікуванні за кордоном, 
цікавилася ними. Наприклад, у листі до сестри О. Косач писала: «Цікаво 
теж, який там вечір Шевченка вийшов»28. 

Леся Українка наслідувала Т. Шевченка не лише у творчості, але й у 
мистецьких пошуках, реалізації своїх талантів. Як і Великий Кобзар, вона 
хотіла малювати, тому брала приватні уроки в художника, якого батько 
запросив із Ковеля. У своїх спогадах В. Дмитрук згадує: «Леся вчилася 
малювання. Вона сказала мені: «Хочу бути, як Шевченко, — писати і 
малювати29». 

Отже, спогади сучасників Лесі Українки свідчать про вплив осо-
бистості та творчості Тараса Григоровича Шевченка на формування 
світогляду і життєвих ідеалів й устремлінь молодої поетеси, що, зокрема 
проявився не лише у наслідуванні поетичного стилю, а й у життєвих 
цінностях, поглядах на майбутнє українського народу. Певно мірою таку 
прихильність і повагу до славетного поета прищепили їй мати та батько, а 
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також рідний дядько — Михайло Петрович Драгоманов, що, поряд із 
Шевченком, відіграв значиму роль на формування політичного світогляду 
Лесі Українки, її громадянської позиції. 

Найбільш прославлені представники роду Косачів-Драгоманових 
були тими представниками української інтелігенції другої половини  
ХІХ — початку ХХ ст., громадсько-політична активність яких сприяла 
утвердженню національної самоіндентифікації українства, засвідчивши 
перехід українського руху з культурницького етапу до політичного. 
Маючи високий рівень освіту, вирізняючись активною громадянською й 
національною позицією, вивчаючи історію українського народу та будучи 
свідомими в політичній площині, ці представники передової української 
інтелігенції глибоко шанували національного генія Тараса Григоровича 
Шевченка. Вони намагалися донести українському народові та європей-
ській спільноті важливість і необхідність вшанування великого пророка. 
Особливо активно діяв у цьому напрямку Михайло Петрович Драго-
манов. Поряд із ним, у Наддніпрянській Україні поширювала твори 
Т. Шевченка серед простих українців його сестра — Олена Пчілка, яка 
вбачала в поеті ще й як вчителя та приклад для її дітей, в тому числі і для 
Лесі Українки. Цілеспрямована популяризація та публічне шанування 
Т. Шевченка Михайлом Петровичем Драгомановим, Оленою Пчілкою, 
Лесею Українкою яскраво свідчить про життєвість та життєстверджуючу 
роль творчості Тараса Григоровича в період другої половини ХІХ — на 
початку ХХ ст. Родинне шанування Великого Кобзаря, поетична твор-
чість Ольги Косач (Олени Пчілки), а особливо Лесі Українки, літера-
турознавчі студії, суспільно-політична публіцистика М. Драгоманова 
яскраво засвідчують, що в родині Косачів-Драгоманових існував певний 
«культ» Тараса Шевченка, творчість і суспільне значення якого, на наш 
погляд, відіграли роль збудника «політичної пасіонарності» для україн-
ської інтелектуальної еліти, ставши однією з основних складових пере-
ходу українського національно-визвольного руху з культурницького 
етапу на новий — політичний етап. 
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Мазурчук Ю., Мазурчук І. 

(м. Луцьк) 
 
ПАМ’ЯТНІ ШЕВЧЕНКІВСЬКІ МІСЦЯ І ПАМ’ЯТНИКИ 

ВЕЛИКОМУ КОБЗАРЕВІ У КРЕМ’ЯНЦІ  
ТА НА КРЕМ’ЯНЕЧЧИНІ 

 
 

Повертаючись з Почаєва, я зайшов 
у Крем’янець подивитись 

на королеву Бону і на будівництво 
палат чи кляштору для Крем’янецького ліцею… 

(Шевченко Т. Варнак) 
 
У жовтні 1846 р. Тарас Шевченко за завданням, Археографічної 

комісії побував у науковій подорожі на історичній Волині, в якій цент-
ральне місце займала Свято-Успенська Почаївська лавра. Метою відвідин 
Почаєва — це насамперед зробити замальовки для комісії. 

1. Почаївська лавра з півдня; 
2. Вид на околиці з траси Почаївської лаври; 
3. Почаївська лавра зі сходу; 
4. Внутрішній вигляд Почаївської лаври1.  
Тарас Шевченко мав завдання також оглянути архів і бібліотеку 

Почаївської лаври, виявити і скопіювати найцінніші документи, зробити 
записи народних пісень, переказів і зібраний науковий матеріал передати 
Київській археографічній комісії, дійсним співробітником якої він був2. 

У Почаєві Тарас Шевченко не лише зробив акварельні малюнки 
вищеназваних видів Лаври, оглянув архів і бібліотеку, а й записав укра-
їнські народні пісні: «Гуля-гуля селезень», «Ой у саду, саду», добре 
вивчив цю вікову святиню українського народу на історичній Волині, 
ознайомився з побутом і традиціями волинян3. 

Перебуваючи в Почаєві, Тарас Шевченко здійснив наукову подорож 
до відомого містечка — родинного гнізда князів Вишнівецьких — Виш-
нівця Крем’янецького повіту. Із цим містечком пов’язані також відомі 
імена княжих родів: Збаразьких, графів Мнішеків та ін. Саме тут у церкві 
Вознесіння Господнього у 1530 р. вінчалася Марина Мнішек з цесаре-
вичем Димитрієм (названий московською історіографією Самозванець, 
Лжедмитрій). Хоч вона і була римо-католичкою, але й після вбивства в 
Москві царя її чоловіка залишалася православною4.  

©  Ю. Мазурчук, І. Мазурчук, 2014 
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Слід наголосити, що і під час наукової подорожі Тараса Шевченка до 
Вишнівця в жовтні 1846 р. у палаці князів Вишніецьких — графів 
Мнішеків зберігалися мистецькі твори відомих західноєвропейських ху-
дожників, серед них і гордість вельмож — картина, на якій зображено 
вінчання Марини Мнішек із цесаревичем Димитрієм. А також, окрім 
мистецької картинної галереї, в палаці були чисельні збірки і колекції 
гобеленів, образів, скульптур, а бібліотека налічувала 15 тис. томів, серед 
яких були і давні рукописи, князівські грамоти, дарчі акти тощо5. 

Народні перекази, записані Василем Щуратом у Вишнівці 1905 р., 
зокрема, його розмова з колишнім графським лакеєм Федором Крутил-
кою дають нам підставу стверджувати, що Тарас Шевченко не лише був у 
Вишнівці, оглядав палац князів Вишнівецьких, а й робив його зама-
льовки, як також предметів мистецтва, які в ньому зберігалися, як також 
той факт, що поет бажав побувати і в Підкамені, який знаходився за 
австро-московським кордоном6.  

Слід також підкреслити, що з правнучкою і праправнучкою Федора 
Кружилки вчителями місцевої школи Галиною Іванівною Резник і її 
донькою Наталією зустрічався 1990 р. історик-архівіст Володимир Рож-
ко7. У Вишнівці зберігалася на той час ще хата Федора Кружилки, під 
якою Тарас Шевченко замальовував палац Вишнівецьких8. 

Не маємо сумнівів, що наукова подорож Тараса Шевченка до істо-
ричного княжого містечка Вишнівець мала для поета ще й інші наукові 
знахідки, серед них ряд мистецьких замальовок, які, на превеликий жаль, 
через його арешт і заслання, не збереглися. 

Із Вишнівця Тарас Шевченко повернувся до Почаєва, де й продовжив 
свої науково-мистецькі пошуки і знахідки. 

Місто Крем’янець було також об’єктом наукового зацікавлення 
Тараса Шевченка. З незапам’ятних часів його називали Волинські Афіни і 
то не лише за чарівні краєвиди, які розкинулися навколо міста, а й своєю 
багатою історією, культурою, освітніми закладами, зокрема ліцеєм Чац-
кого, Волинською Духовною семінарією з 1835 р., духовними училищами 
та ін. 

— Безперечно, — писав історик-архівіст Володимир Рожко, — осінні 
краєвиди, не менш ніж весняні, дивовижним барвограєм кольорів диву-
ють відвідувачів Крем’янця. Дивували й Тараса Шевченка, який оглянув 
місто, гору Бону, рештки від замку, палати колишнього ліцею Чацкого, де 
на той час розмістилася Волинська Духовна семінарія, переведена 1835 р. 
із Ганнополя9. 

У повісті «Варнак» Тарас Шевченко устами свого головного героя 
підтверджує своє перебування у Крем’янці і наукові зацікавлення в цьому 
місті. 
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— Повертаючись із Почаєва, — розповідав Варнак, — я зайшов в 
Крем’янець подивитись на королеву Бону і на піднімаючі в той час 
палати кляштору для Крем’янецького ліцею. 

— Мир праху твоєму, благородний Чацкий! Ти любив людину, як нам 
Христос її любити заповідав10. Волинські дороги Великого Кобзаря з 
Крем’янця простелились до Дубно–Поля Берестецької Битви–Луцька– 
Ковеля–Вербки–Секуня11. 

Українці Крем’янця і Крем’янеччини свято берегли і передавали з 
покоління до покоління народні перекази про перебування Національного 
Пророка України в їх місті, Почаєві і Вишнівці, мріяли про той час, коли 
пам’ятні місця, пов’язані з його ім’ям, будуть увіковічені пам’ятниками, 
пам’ятними знаками, меморіальними дошками, тобто, коли пам’ять про 
Великого Сина України увіковічиться в марморі, бронзі, людських душах. 
Одначе в московській білій і червоній імперії зла місця для пам’ятників, 
пам’яті Тараса Шевченка не вистачило. І лише наприкінці прісної пам’яті 
СРСР у жовтні 1989 р. до 175-річчя від дня народження та 143-ї річниці 
перебування поета у Крем’янці по вулиці Ліцейній, на подвір’ї Крем’я-
нецького гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка 
встановлено бронзовий б’юст Великого Кобзаря на бетоному постаменті, 
висота 2,5 м, ширина — 1 м, висота б’юста — 1,1 м. Скульптор — 
О. Мажуга12.  

В історичному джерелі про встановлення бронзового б’юста поета 
8 жовтня 1989 р. у Крем’янці знаходимо. 

— У продовж кількох літ на різних рівнях не раз порушувалося 
питання про встановлення пам’ятника геніальному Кобзареві у Крем’янці 
і Почаєві, в тих місцях, де колись побував Тарас Шевченко. При великому 
здвизі людей відкрито вперше у краї бронзовий б’юст геніальному синові 
українського народу13. Так, вперше за 149 років з дня перебування Націо-
нального Пророка України його бронзовим б’юстомбуло відзначеноодне 
з пам’ятних Шевченківських місць в м. Крем’янці. 

В умовах незалежності України стало можливим величавими пам’ят-
никами помітити Шевченківські місця в Крем’янці, Почаєві, Вишнівці. 

24 серпня 1995 року в м. Крем’янці на честь 4-ої річниці прого-
лошення незалежності України та 149-ої річниці перебування Великого 
Кобзаря в м. Крем’янці встановлено по вулиці Шевченка, міський парк 
культури і відпочинку пам’ятник поету. Скульптор — Я. Чайка, 
архітектор — В. Федорчук. Бронзова скульптура поета висотою 3,5 м на 
бетонному постаменті, обкладеному плиткою з мармуру 1,4х2,7х2,5 м14. 

У м. Крем’янці ще два місця пов’язані з ім’ям Великого Кобзаря 
відмічені меморіальною дошкою і меморіальною таблицею. 
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Меморіальною дошкою помічено в 1964 р. будинок, 1743 р. по 
вул. Ліцейній, 1. Ця дошка присвячена важливій події 1846 р., — пере-
бування Т.Г. Шевченка в м. Крем’янці як члена Київської археографічної 
комісії. У 1989 р. її замінено на нову. Дошка мармурова, на ній викар-
бувано текст: «Восени 1846 р. Тарас Шевченко відвідав Крем’янець. На 
основі зібраних матеріалів про гайдамацьке повстання ХVIII ст. він 
написав повість «Варнак» та однойменну поему». Розміри меморіальної 
дошки — 0,65х0,8 м15. 

Меморіальною таблицею відмічений будинок, пов’язаний з ім’ям 
Великого Сина України, в якому у 1922 р. було надруковано «Малий 
Кобзар». Встановлено меморіальну таблицю 22 травня 2007 р. у рамках 
святкування міжнародного Шевченківського літературно-мистецького 
свята на Тернопільщині за адресою вул. Ліцейна, 1. 

Меморіальна таблиця з чорного лабрадориту розміром 50х60 см з 
текстом: «У цьому будинку 1922 р. було надруковано унікальне видання 
«Малий Кобзар» Тараса Шевченка». Майстер — Мочальський І.М., автор 
тексту — Чернихівський Г.І.16 

В м. Почаєві встановлено пам’ятник Тарасу Шевченку також в добу 
незалежної України, щоб нагадати місцевим українцям і прочанам до 
великої святині нашого народу і рідної церкви Свято-Успенської Поча-
ївської лаври про те, що Національний Пророк України був тут у святині 
як прочанин, науковець, митець.  

20 серпня 1996 р. на честь 5-ї річниці незалежності України та  
150-річчя перебування Т.Г. Шевченка у м. Почаєві встановлено вели-
чавий пам’ятник Великому Кобзареві за адресою вул. Шевченка, міський 
парк. Скульптор — М. Невеселий. Скульптора з гіпсобетону, висотою 3 м 
на постаменті з бетону, обкладений плиткою з мармурової крошки — 
1,7 м висота, 1,1 м ширина. На скульптурі поета відсутні фаланги пальців 
на обох руках, потребує реставрації17. 

Злочинні московські чорносотенні елементи в Почаєві із-за відсут-
ності будь-якої моралі, неодноразово піддавали вандалізму пам’ятник і 
пам’ятні знаки в місті біля Успенської лаври. 

Меморіальною таблицею відмічено будинок у Почаєві, де перебував у 
жовтні 1846 року Т. Шевченко по вул. Возз’єднання, 8. Це архієрейський 
будинок 1825 р. Таблицю встановлено вперше в 1964 р., а 1990 р. замі-
нено на нову. Загальна площа будинку 1240 м кв., будинок з цегли 
покритий бляхою. Меморіальна таблиця 0,60х0,40 м. Напис: «У цьому 
будинку восени 1846 р. проживав і працював видатний український поет 
Т.Г. Шевченко»18. 

У недалекому від Крем’янця с. Млинівці погруддя Тараса Шевченка 
має свою довгу і трагічну історію. Майже два десятиліття пролежало воно 
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на руїнах колгоспного току доки цей пам’ятник не повернув рідному селу 
відомий майстер з рогозоплетіння Василь Казновецький, який повідомив 
саме таке: 

— Коли колгосп ім.Т. Шевченка у Млинівцях розпадався, мій брат 
Петро просив, щоб йому виписали пам’ятник на майновий пай, але 
«батьки колгоспу» не дали19. По довгих роках митарств Василь Казно-
вецький поставив таки напівзруйнований пам’ятник Великому Кобзару в 
центрі села, а художник з м. Крем’янця Ігор Зварунчик із сином Воло-
димиром його відреставрували. Хоч офіційного відкриття пам’ятника 
Тарасу Шевченку в селі Млинівцях так і не було із-за цілої низки неза-
вершених біля і навколо нього робіт, одначе він продовжує нагадувати 
місцевим жителям і гостям села не лише про голгофу пам’ятника, а й 
цілої України. 

Пам’ятні Шевченківські місця і пам’ятники та пам’ятні знаки Вели-
кому Кобзареві у Крем’янці і на Крем’янеччині є складовою частиною 
волинської, всеукраїнської Шевченкіани і вони займають особливе місце 
в історичній пам’яті волинян, історії рідного краю. 
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Д.С. Марченко 

(м. Київ) 
 

МОЛОДИЙ ШЕВЧЕНКО КРІЗЬ ПРИЗМУ 
ФІЗІОГНОМІЧНОЇ РЕДУКЦІЇ 

 
 
На сучасному етапі розвитку молодої незалежної держави України 

набуває популярності багатоспекторне дослідження життя і діяльності 
найвидатніших громадських, політичних та культурних діячів. Для ство-
рення цілісного образу постаті сучасні історики вдаються до аналізу її 
біографії шляхом вивчення писемних джерел, а також на основі дослід-
ження картинного портрета робиться спроба створення психологічного 
портрета. Відтак, перед дослідником постає ряд завдань: 

1) у загальних рисах описати зображувану особу без системного 
синтезу — у що вона одягнена, де зображена;  

2) не оминути увагою суб’єктивний фактор роботи художника;  
3) розглянути художньо-психологічний аспект зображеного — яке 

враження справляє картина на споглядачів;  
4) розтлумачити символічне значення окремих елементів на зобра-

женні;  
5) зробити психологічний портрет історичної особи на основі фізіо-

номічних характеристик.  
Отже, долучаючись до наукових досліджень і публікацій із приводу 

ювілею 200-річчя від дня народження Великого Кобзаря, які висвітлюють 
різні маловідомі аспекти життя Т.Г. Шевченка, спробуємо проаналізувати 
саме крізь призму фізіогноміки його автопортрет у 26-річному віці. 
Доцільним для створення його психологічного портрета виступає поз-
анауковий метод визначення типу особистості людини, її душевних якос-
тей та стану здоров’я, виходячи з аналізу зовнішніх рис обличчя і його 
виразу — фізіономічна редукція1.  

Про написання автопортрета відомо зі спогадів друга Шевченка по 
Академії художніх мистецтв Ф.П. Пономарьова: «[…]Я был с Шевченко 
самый близкий друг. В конце 1830-х и в начале 1840-х годов мы были 
неразлучны почти ежедневно. Он жил на Острову, в 5-й линии, дом 
Аренста, а я в Академии художеств, где имел мастерскую, данную мне за 
успехи в рисовании и лепке. Эта мастерская (бывшая старая церковная 
ризница) состояла из одной комнаты с антресолями. На этих антресолях 
мой бедный Тарас помещался во время тяжкой своей болезни, погло-
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щавшей наши скудные средства. В это самое время он написал с себя 
масляными красками портрет: …и подаренный мне торс св. Себастиана с 
натуры, в классах Академии. Рядом с моею мастерской находилась мас-
терская художника Петра Степановича Петровского, работавшего над 
программою «Агарь в пустыне» […]»2. 

Аналізуючи риси його зовнішності молодого Тараса Григоровича за 
автопортретом, перше на що звертається увага це густі, високо посаджені 
брови, ламані при закінченні, з масивними надбрівними дугами та гли-
боко посаджені очі, з великими райдужними оболонками — саме ці риси 
його обличчя створюють образ емоційної натури з вимогливим, спо-
стережливим, але відкритим і щирим поглядом молодого Шевченка3. 
Овальне обличчя Тараса з високим чолом та 2 міжбрівні зморшки є 
свідченням розвинутої чутливості, гнучкості натури, з аналітичним до-
питливим розумом, притаманною мрійливістю, лукавістю, харизматич-
ністю та романтичністю. Такі люди, хоч і схильні до пригод, але обережні 
у своїх діях, іноді імпульсивні, залежні від натхнення, в роботі прагнуть 
до усамітнення; їм притаманна релігійність та містицизм4. Трохи вузький 
прямий ніс з закругленим кінчиком, маленьке закруглене підборіддя та 
маленький рот характеризують його як людину з розвинутою уявою, 
естетичним смаком5. 

Окремі описи зовнішності 26-літнього Шевченка можна знайти у 
спогадах його сучасників: «[…] молодий, здоровий, середнього зросту, 
широкоплечий, міцно збудований. Його кругле виголене обличчя було 
прикрашене бакенбардами, волосся вистрижене по козацькому, але заче-
сане назад. Він був темний блондин, з його лиця пробивалася відвага, в 
темно-сірих невеликих очах світилися розум та енергія. Голос у нього був 
м’який, в ході й рухах — зосередження. При першій зустрічі з ним у 
ньому не примічалося нічого привабливого, навпаки, він здавався холод-
нуватий, сухий, хоч і простий, приступний[…]». 

Також, на підтвердження висвітлених фізіономічних особливостей, 
варто відмітити складність характеру Великого Кобзаря — перехід від 
холеричних рис темпераменту до сангвінічних:  

«[…] До людей ставився спершу недовірливо і перед першим-ліпшим 
не відкривав своєї душі. Зате, коли пізнавав чоловіка і відкривав у нім 
бодай одну гарну рисочку, прив’язувався до нього, а як знаходив у тій 
людині взаємність, віддавався йому цілим серцем. Помітними рисами 
характеру була доброта, м’якість, навіть делікатність, що суперечило його 
суворій масці, незвичайна простота, природність, безкорисливість, навіть 
саможертовність. На кривду і несправедливість його серце запалювалося 
гнівом і вибухало, немов вулкан — тоді він міг бути і несамовитий.  
З бідними ділився останнім[…]»6. 
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«[…]По временам, однако ж, на Шевченка нападала лень, и он так 
бывал рад дождливым дням, что не вставал с постели и читал или новые 
журналы, или необходимые ему исторические сочинения, доставать ко-
торые лежала обязанность на мне. Но случалось, что он пропадал из дому 
суток по двое, и это меня беспокоило, потому что общей кассой заве-
дывал я, а он никогда не брал с собой больше двугривенного, из которых 
часть употреблял на продовольствие, а остальное раздавал бедным. 
Случалось, что он заходил далеко в окрестности, но иногда встречал 
кого-нибудь из знакомых и пировал с ними. Он не любил никаких 
расспросов[…]». 

«[…] Любил он и уважал природу. Блуждая с ним по лесам над Сулой 
и Слепородом , мы бывало просиживали у норки какого-нибудь жучка и 
изучали его незатейливые нравы и обычаи. Большое удовольствие достав-
ляли Шевченку крестьянские дети, которые в деревнях обыкновенно 
целые дни проводят на улице. Т.Г. не раз садился к ним в кружок и, 
ободрив пугливое общество, рассказывал им сказки, пел детские песни, 
которых знал множество, серьезно делал пищалки и вскоре приобретал 
привязанность всех ребятишек[…]». 

«[…] Он любил женщин живого характера; по его мнению, женщине 
были необходимы пыл и страсть — «щоб під нею земля горіла на три 
сажні[…]». 

«[…] Он не находил никакого удовольствия посещать веселые при-
юты продажных граций, хотя никогда не казнил их презрительным 
словом. Он был слишком гуманен, и по слабости смотрел снисходи-
тельно, стараясь в самой грязи найти хоть крупинку золота. На про-
дажную любовь, на женщину, отдававшуюся страсти, он говорил, «можно 
махнуть рукою»; но тайный разврат, какими бы цветами ни прикрывался, 
всегда возбуждал в душе его неодолимое отвращении.…Гуманность его 
проявлялась в каждом действии, в каждом движении; на животных даже 
простиралась у него ласкающая нежность. Не раз защищал он котят и 
щенков против злостных намерений уличных мальчишек, а птичек, при-
вязанных на сворке, покупал иногда у детей и выпускал на свободу[…]»7. 

Не володіючи зовнішньою красою, він все ж був привабливим для 
жінок, вмів вести дискусію, потрапляючи в нове коло людей відзначався 
товариськістю і щирістю: 

«[…] Лицо у Шевченка было не красиво, но выражение его пока-
зывало в этом человеке присутствие великого ума. Когда он говорил с 
женщинами, лицо его делалось необыкновенно приятным. Женщины его 
очень любили[…]». Рассказ Федота Ткаченко. Е.А. Ганненко (Новые 
материалы для биографии Т.Г. Шевченко, «Древняя и новая Россия», 
1875, кн. 6, т. II, стор. 193)8.  
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«[…] Осторожный ли от природы или вследствие гнетущих обсто-
ятельств молодости, сложившихся такой тяжелой долей, Шевченко при 
всей видимой откровенности не любил однако же высказываться. Мне 
как-то удалось сразу подметить эту черту, и я никогда не беспокоил его 
никакими вопросами, пока он сам не начинал разговора[…]»9. 

«[…] [княгиня В.М. Репніна про першу зустріч із Шевченком] …Он 
показался мне простым и непритязательным. Он сразу стал у нас своим 
человеком. Одним из тех, которые так удобны в деревне, кого приятно 
видеть в гостиной и кого можно оставлять одного, не боясь, что он 
щепетильно обидится[…]». 

«[…] И вот он начинает читать(поєма Слепая). О, если бы я могла 
передать вам все, что я пережила во время этого чтения! Какие чувства, 
какие мысли, какая красота, какое очарование и какая боль! Мое лицо 
было все мокрое от слез, и это было счастьем, потому что я должна была 
бы кричать, если бы мое волнение не нашло себе этого выхода; я чув-
ствовала мучительную боль в груди. После чтения я ничего не сказала; вы 
знаете, что при всей моей болтливости я от волнения теряю способность 
речи. И какая мягкая, чарующая манера читать! Это была пленительная 
музыка, певшая мелодические стихи на нашем красивом и выразительном 
языке[…]». 

«[…] На следующий день у него был счастливый вид, со мною он 
держался сердечно и открыто; я, с своей стороны, с радостью вошла в это 
настроение взаимного доверия. Но скоро он опять стал молчалив и холо-
ден, хотя все еще кроток, когда я заговаривала с ним. …Под конец он 
стал так молчалив и так холоден со мною, что я от этого не только впала в 
уныние, но заболела…Так продолжалось до 4 декабря, моего и мамина 
дня ангела. В России празднуют именины. Утром мы отправились в 
церковь; после обедни Шевченко подошел ко мне и поцеловал мне руку с 
такой любовью и чистосердечием, что я снова ощутила радость в сердце. 
…Я разговаривала с ним несколько раз, причем мое влечение к нему 
обнаруживалось все более и более; он отвечал мне иногда теплым чув-
ством, но страстным никогда…Глафира со своими двумя братьями уехала 
навестить своих теток, сестер ее отца, живущих близ Полтавы; она про-
была в отсутствии больше месяца. Я была расстроена ее отъездом; 
Шевченко, бывший при ее отъезде и видевший мою грусть, остался, по-
видимому, совершенно безучастным; Капнист на его месте сказал бы мне 
дружеское слово. Два дня он был молчалив и холоден, хотя я проводила с 
ним почти весь день, потому что он работал в мастерской Глафиры над 
портретами детей моего брата, а я занимала их, чтобы они сидели смирно; 
но последние три дня его пребывания он был сердечен, братски нежен и 
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добр. Наконец, наступил день и час его отъезда. Я со слезами бросилась к 
нему на шею, перекрестила ему лоб, и он выбежал из комнаты. С тех пор 
я имела от него одно письмо[…]». В.Н. Репнина, Письмо к Шарлю 
Эйнару от 27 января 1844 г. 10. 

Простота у манерах, невимушеність, народність часто підкреслю-
вались сучасниками, що згодом його називали «Син Свого Народу»: 

«[…] Но всего охотнее сближался Шевченко с дворовыми и крес-
тьянами в Марьинском; почти всех он знал по имени, очень сошелся со 
многими из них. Часто по вечерам посещал он «вулицю». Появление его в 
этих случаях всегда всеми собравшимися ожидалось с нетерпением, 
приход его все приветствовали. В эти вечера время проходило незаметно: 
Шевченко и сам очень оживлялся; он многое рассказывал о прошлом 
Украины, о подвигах Козаков, о борьбе их с турками и панами. Говорил 
он о своем крестьянском происхождении и освобождении, но о том, как и 
когда опять вернется воля закрепощенному люду, не упоминал. Ухажи-
ванием за дивчатами и молодицами он никогда не занимался; напротив, с 
ними обращался так же, как и с парубками и чоловиками. Иногда он 
приглашал на свой счет музыку; тогда бывало очень весело; сам Шев-
ченко очень любил, чтобы собравшиеся пели и танцовали[…]». 

Рассказ Арсения Татарчука.11  
Підсумовуючи фізіогномічний аналіз образу молодого Шевченка за 

автопортретом 1840–1841 рр., доходимо висновку, що ці характеристики 
мають ряд підтверджень у спогадах сучасників та однодумців, і фор-
мують уявлення про нього як про людину харизматичну, творчу та 
високоінтелектуальну. Взагалі відносно автопортрета, як втілення авто-
ром самого себе в зображенні, варто зазначити, що саме він дає змогу 
сучасним психологам та фізіономістам оцінити окремі особливості рис 
характеру притаманних зображеній особі, а також підтвердити чи спро-
стувати їх аналітичні висновки при залучені історичних фактів. 

За окремими джерелами, батько Шевченка помираючи сказав: «[…] 
Синові Тарасу із мого хазяйства нічого не треба; він не буде абияким 
чоловіком: з його буде або щось дуже добре, або велике ледащо; для його 
моє наслідство або нічого не буде значить, або нічого не поможе[…]». 
Він сформувався як постать оповита різними міфами та переказами, 
позитивними та негативними оцінками звичайно не без окремих недо-
ліків, але з рядом специфічних рис характеру. Але попри те все він 
залишається для українців символом патріотизму, багатогранного таланту 
та Пророком майбутнього.  
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Н.О. Мех 
(м. Київ) 

 
МОВОТВОРЧІСТЬ ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ 

У СЛОВНИКУ «ОДВІЧНІ СЛОВА УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ» 
 
 
Сьогодні, на початку третього тисячоліття, в умовах входження 

людства в новий етап свого розвитку і загального прискорення темпів 
життя, актуальним стає питання оперативного вирішення різноманітних 
соціально-культурних, національних проблем, що постають перед сус-
пільством. Основою для успішного реагування на виклики сучасності є 
підвищення ефективності використання інформаційних ресурсів у всіх 
сферах громадського життя. 

І справа не лише в тому, що інформація набуває значення гло-
бального, практично невичерпного ресурсу, пов’язаного з розвитком за-
гальноцивілізаційної матеріальної бази. Кількісне зростання інфор-
маційних ресурсів, їх якісні зміни, впровадження постійно оновлюваних 
інформаційних технологій, розширення сфери їх застосування опосеред-
ковано сприяє чіткому виявленню змін, що відбуваються в соціальній 
структурі суспільства, налагодженню оптимальних для подальшого роз-
витку соціуму зв’язків, підводить до якісних зрушень у цій сфері аж до 
формування, за М.М. Моісєєвим, Колективного Інтелекту, що може стати 
основою прогнозованого багатьма нинішніми дослідниками в майбут-
ньому суспільства знань. 

А це суспільство знань не може обійтися без того культурного фонду, 
який формувався століттями, багатьма поколіннями митців, науковців, 
інтелектуалів, видатних творчих особистостей. 

Художню спадщину Т.Г. Шевченка відносимо до нашого культурного 
фонду і можемо погодитися з твердженням багатьох науковців про те, що 
значення мовотворчості основоположника нової української літературної 
мови, його мовомислення важко переоцінити для дослідницьких робіт не 
лише в царині мовознавства. Доробок Великого Кобзаря посідає помітне 
місце в історії літературної мови та є унікальним культурним продуктом 
своєї епохи. 

Історія літературної мови найбільш пов’язана з національною куль-
турою. Набуті знання про мову в позалінгвістичних галузях впливають на 
дослідження власне лінгвальних явищ; стають помітнішими активні ін-
тегративно-диференційні процеси в лінгвістиці й культурі. 

©  Н.О. Мех, 2014 
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Спираючись на теорію О.О. Потебні про єдність законів духовної 
діяльності і творчий характер мови, яка чинить зворотний вплив на 
думку, піднімаючи її на вищий щабель еволюції, логічно перекинути міст 
до сучасного розуміння природи мови та факторів, що зумовлюють 
формування національних мовних картин світу.  

Культурологічне вивчення мови передбачає аналіз мовних явищ, 
спрямованих на виявлення національно-культурної специфіки комуні-
кації. Увагу лінгвістів привертають передусім лінгвокультурологічно 
вартісні одиниці, наскрізні концепти, константи, одвічні слова що най-
тісніше пов’язані з культурою народу і відбивають специфіку його колек-
тивної свідомості.  

Словник «Одвічні слова української культури (літературна мова кінця 
ХVІІІ — початку ХХІ ст.)» належить до ідіографічних словників побу-
дованих за принципом «від ідеї до слова». Як відомо, серед цієї групи 
лексиконів немає двох подібних, тобто таких, внутрішня будова яких 
була б однаковою.  

Словник, присвячений лексикографічному опрацюванню базових 
культурних концептів, одвічних слів в історичному та семантико-сти-
лістичному аспектах — це поєднання та перехрещення трьох площин: 
стилістичної (тексти різноманітної жанрово-стилістичної природи), се-
мантичної (вивчення механізмів смислової трансформації лексичних 
одиниць, вивчення смислових нюансів слова в різних контекстах) та 
історичної (тексти різних часових зрізів.).  

Актуальність нашого дослідження зумовлена науково-освітніми по-
требами утвердження погляду на історію літературної мови та її стилів як 
феноменів, що тісно пов’язані з філософією культури, розвитком націо-
нальної свідомості. Розширення джерельної бази дослідження і викорис-
тання методу моделювання базових концептів української культури у 
текстах художнього, наукового та релігійного стилів літературної мови 
кінця ХVІІІ — початку ХХІ ст. дасть змогу обґрунтувати поняття 
міжкультурної комунікації, яка, зокрема, мотивує історичну змінність 
літературної мови. Створення спеціальних словників для пошуку слів за 
змістом, слів-понять є соціальним запитом, потребою всіх, хто причетний 
до української літератури, історії, культури. 

Зроблено немало в царині української лексикографії яка має славетну 
історію (від Лаврентія Зизанія та Памви Беринди), традиції та пер-
спективи. Проте ми ще не маємо таких словників, як «Константы. 
Словарь русской культуры. Опыт исследования» Степанова Ю.С. (пред-
метом якого є концепти «русской культуры» як частини загальноєвро-
пейської), «Словарь индоевропейский социальных терминов» Эмиля 
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Бенвеніста та інших словників, які належать до типу «ідеографічних», або 
«аналітичних», «синтетичних» словників, що відігравали б вельми важ-
ливу роль у духовній культурі нашого народу.  

Мета нашого дослідження — здійснити аналіз наукових, релігійних та 
художніх текстів літературної мови кінця ХVІІІ — початку ХХІ ст. як 
фрагментів культури різних часових зрізів із залученням фрагментів 
міждисциплінарного знання; обґрунтувати реєстр одвічніх слів, лексичних 
одиниць особливо важливих для українського мовного простору, базових 
концептів української культури, показати їх слововживання у діахронії та 
синхронії, відповідно до історичної змінності й сучасного стану мовної 
свідомості та відобразити характер спостережених у текстах процесів, 
тенденцій у лексикографічній праці. 

Джерельною базою наукової роботи слугуватимуть наукові праці 
(Г.С. Сковороди, О.О. Потебні, М.С. Грушевського, В.І. Вернадського, 
філософські, наукознавчі, літературознавчі та історичні тексти другої 
половини ХХ — початку ХХІ ст.); релігійні (тексти Біблії, богословські 
енциклопедичні джерела, проповіді) та художні тексти (Г.С. Сковороди, 
І.Я. Франка, Лесі Українки, М.Т. Рильського, М.П. Стельмаха, Ліни Кос-
тенко та ін.). Українські лексикографічні праці ХVІІІ — початку ХХІ ст.  

Окрасою нашого словника, безумовно стануть твори Тараса Григо-
ровича Шевченка — знакової постаті нашої культури. 

Словник «Одвічні слова української культури (літературна мова кінця 
ХVІІІ — початку ХХІ ст.)» містить особливо важливі, найпоширеніші 
лексичні одиниці, наскрізні концепти української культури.  

Планується змішане впорядкування і за значенням і за алфавітом. 
Словник матиме три основні розділи «Логосвіт», «Мікросвіт» та 
«Макросвіт», в межах яких будуть розміщені словникові статті за алфа-
вітом. У свою чергу, розділ «Макросвіт» буде поділено на підрозділи 
«природа» та «суспільство». 

Коли йдеться про літературну мову того або іншого періоду, то 
обов’язково робиться акцент на словниках, як на фундаменті знайомства з 
мовою. Умовно ми поділили кожну словникову статтю на відомості, що 
містяться у загальномовних лексикографічних джерелах ХІХ–ХХ ст. про 
визначення кожної лексичної одиниці (одвічного слова) та її слово-
вживання у хронологічному порядку від текстів кінця ХVІІІ ст. до 
сучасних зразків літературної мови початку ХХІ ст.  

Працюючи над словником «Одвічні слова української культури 
(літературна мова кінця ХVІІІ — початку ХХІ ст.)», ми не могли оминути 
увагою доробку Тараса Шевченка. Адже в контексті історії української 
літературної мови зануритися у мовосвіт Кобзаря — це збагатитися 
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найціннішими перлинами нашої культурної спадщини. Ми не могли 
оминути цей надзвичайно інформативний матеріал. Цінним для нас є 
подати об’єктивну та показову лінгвістичну інформацію того часового 
зрізу культури, в якому жив і творив видатний митець.  

І пропонуємо фрагмент розділу «Логосвіт», словника де саме фік-
сується Шевченкове слово, пор.: 

 
АНГЕЛ 
Буває, іноді старий  
Не знає сам, чого зрадіє,  
Неначе стане молодий,  
І заспіває... як уміє.  
І стане ясно перед ним  
Надія ангелом святим,  
І зоря, молодость його,  
Витає весело над ним. («Буває, іноді старий…») 
 
А чистих серцем? Коло їх  
Постав ти ангели свої,  
Щоб чистоту їх соблюли. («Царів, кровавих шинкарів…») 
 
БОГ 
Та нескверними устами  
Помолимось Богу,  
Та й рушимо тихесенько  
В далеку дорогу —  
Над Летою бездонною  
Та каламутною.  
Благослови мене, друже,  
Славою святою. («Чи не покинуть нам, небого…»). 
 
Нехай Бог вам помагає!  
Піду помолюся  
Усім святим у Києві,  
Та й знову вернуся  
В вашу хату, як приймете. («Наймичка») 
 
БЛАГОДАТЬ 
.. А вона молилась  
І жить у Господа просилась,  
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Бо буде вже кого любить.  
Вона вже матір’ю ходила,  
Уже пишалась і любила  
Своє дитя. І дав дожить  
Господь їй радості на світі.  
Узріть його, поціловать  
Своє єдинеє дитя,  
І перший крик його почути…  
Ох, діти! Діти! Діти!  
Велика Божа благодать! («Княжна») 
 
ВІРА 
Козачество гине;  
Гине слава, батьківщина;  
Немає де дітись;  
Виростають нехрещені  
Козацькії діти;  
Кохаються невінчані;  
Без попа ховають;  
Запродана жидам віра,  
В церкву не пускають!  
Як та галич поле крив,  
Ляхи, уніати  
Налітають, — нема кому  
Порадоньки дати. («Тарасова ніч») 
 
ВОЛЯ 
…А правда наша п’яна спить. 
Коли вона прокинеться?  
Коли одпочити  
Ляжеш, Боже, утомлений?  
І нам даси жити!  
Ми віруєм твоїй силі  
І духу живому.  
Встане правда! встане воля!  
І тобі одному  
Помоляться всі язики  
Вовіки і віки. («Кавказ») 
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ДУША 
…Жива  
Душа поетова святая,  
Жива в святих своїх речах,  
І ми, читая, оживаєм  
І чуєм Бога в небесах. («Мені здається, я не знаю…») 
 
ДУХ 
І ти, великая в женах!  
І їх униніє, і страх  
Розвіяла, мов ту полову,  
Своїм святим огненним словом!  
Ти дух святий свій пронесла  
В їх душі вбогії! Хвала!  
І похвала тобі, Маріє! («Марія») 
 
ІСТИНА 
За кого ж ти розіп’явся,  
Христе, сине божий?  
За нас, добрих, чи за слово  
Істини… чи, може,  
Щоб ми з тебе насміялись?  
Воно ж так і сталось. («Кавказ») 
 
ЛЮБОВ 
Мужі воспрянули святиє,  
По всьому світу розійшлись.  
І іменем твойого сина,  
Твоєї скорбної дитини,  
Любов і правду рознесли  
По всьому світу. («Марія») 
 
ПРАВДА 
І вам слава, сині гори,  
Кригою окуті.  
І вам, лицарі великі,  
Богом не забуті.  
Борітеся — поборете,  
Вам бог помагає!  
За вас правда, за вас сила  
І воля святая! («Кавказ») 



Рецепція образу і творчості Т.Г. Шевченка у ХІХ–ХХІ ст. 

 196 

СЛОВО 
Мені, було, аж серце мліло,—  
Мій Боже милий! як хотілось,  
Щоб хто-небудь мені сказав  
Хоч слово мудре; щоб я знав,  
Для кого я пишу? для чого? («Хіба самому написать…») 
 
Благословенная в женах,  
Святая праведная мати  
Святого сина на землі,  
Не дай в неволі пропадати,  
Летучі літа марне тратить.  
Скорбящих радосте! пошли,  
Пошли мені святеє слово,  
Святої правди голос новий!  
І слово розумом святим  
І оживи, і просвіти! («Неофіти»). 
 
«Сила людської думки не в тому, — зауважує О. Потебня, — що 

слово викликає у свідомості попередні сприйняття (це можливо і без 
слів), а в тому, як саме воно примушує людину користуватися скарбами 
свого минулого».  

Мовотворчість Тараса Григоровича Шевченка вже більш ніж півтора 
століття у світовій культурі сприймається як «унікальний феномен, гені-
альність якого досяжна лише тим, хто спроможний віднайти наріжний 
камінь народного світогляду. Цим каменем неодмінно стає віра, яка у 
кожного народу віднаходить власне обрамлення, в залежності від націо-
нального духовного колориту» (Митрополит Володимир). Шевченкова 
спадщина залишається унікальним культурним скарбом українського 
народу. 
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В.Є. Рожко 

(м. Луцьк) 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ РЕЛІГІЙНИЙ СВІТОГЛЯД 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В ЖИТТІ І ТВОРЧОСТІ 

 
 
Бо кожне дерево добре родить добрі плоди, а дерево зле родить плоди 

лихі. Добре дерево не може родити плоду лихого, ані дерево зле — плодів 
добрих родити! 

Мт. 7.17-18. 
 
Тарас Шевченко (1814–1861) — національний Пророк для нашого 

українського народу якого послав Бог, щоб Його думки про майбутнє 
сказати устами поета. Коли Господь не хоче знищити, врятувати народ, то 
посилає йому Пророка. Саме національним пророком для України був, є, і 
буде Тарас Шевченко1. Він був поетом, письменником, художником, 
науковцем, іконописцем, але насамперед — Пророком України. 

Не смійтеся, чужі люди! 
Церков — домовина 
Розвалиться… і з-під неї 
Встане Україна 
І розвіє тьму неволі. 
Світ правди засвітить, 
І помоляться на волі 
Невольничі діти!2 

Ці слова з вірою і певністю, що Україна встане з московської 
домовини, відродиться міг сказати лише національний Пророк з великою 
вірою до Бога, України, свого народу і ту віру в Боже Провидіння Тарас 
Шевченко передав усім нам як незаперечний факт, який має обов’язково 
здійснитись. У цьому є ота правда і воля, як вища об’ява Божа і сила, яка 
тримала у вірі, надії цілі покоління нашого народу і ця віра в українську 
Україну, передану нам національним Пророком, живить і надихає нас.  

Віра національного Пророка в Боже Провидіння над Україною і її 
воскресіння звучить в усіх творах Тараса Шевченка, ім’я Творця і Все-
держителя згадано 758 разів і посилання на Бога — це внутрішнє 
покликання його душі, його глибокої віри, християнського українського 
православного світогляду. Наголошуємо, саме українського православ-
ного! Власне, звідки ж тоді український православний світогляд прийшов 
©  В.Є. Рожко, 2014 
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до Великого Кобзаря і Національного Пророка, виникає запитання. 
Прийшов той світогляд із глибини душі українського народу, яка в усі 
віки була глибоко побожна, і час життя Тараса Шевченка був такий, що та 
велика побожність виразно була видна в усьому житті. Родина Націо-
нального Пророка, рідні, близькі, власне, весь народ жили з Богом у душі 
і серці, тому він і пішов зі своїм народом, а його світогляд — широко 
український, православний — найбільший скарб поетового народу і його 
самого. 

Тому і мова Шевченкових творів, — писав митрополит Іларіон, 
богобійна, мова лагідна й тиха. І в цьому була її велика сила: народ легко 
сприймав її душею й серцем як свою! Дуже часто Шевченкова мова 
постільки чесното релігійна, що переходить у мову святу та в науку 
церковну. Такої тихої святої мови ніхто другий поза „Кобзарем” нам не 
дав!3 

Для прикладу наведемо історичну поему «У неділеньку у святую», 
яка не лише наближена до народних дум, але й своїм національним 
релігійним духом, вишуканим чуттям у змалюванні історичної години 
вибору гетьмана. У цій поемі Тараса Шевченка бачимо його глибокий 
український православний світогляд, знання церковної обрядовості, вмін-
ня передати все це в поетичній формі, завдяки якій ми відчуваємо не 
лише урочистий настрій, а й музику у висловах, мелодію церковного 
піснеспіву: 

У неділеньку у святую, 
У досвітню годину, 
У славному — преславному 
Місті Чигирині, 
Задзвеніли в усі дзвони, 
З гармати стріляли, 
Превелюбную громаду 
Докупи скликали. 
З святими корогвами 
Та з пречистими образами 
Народ з попами 
З усіх церков на гору йде, 
Мов та Божа пчола гуде. 
З монастиря святого 
У золоті, аж сяє, 
Сам архімандрит вихожає, 
Акафіст читає, 
Поклони покладає4. 
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Релігійний світогляд як і релігійний стиль душі поета-Пророка, його 
думання, а релігійний стиль «Кобзаря» полягає в тому, що поет у ньому 
вживає сотні раз слова Бог, Господь, Божий, Святий і в «Кобзарі» все 
життя героїв пов’язане, як і самого Тараса Шевченка, з Богом, від на-
родження до могили. Усе в цьому безсмертному творі Національного 
Пророка українське, православне, релігійне, все описано з погляду віру-
ючого українського православного християнина. Тому й «Кобзар» — це 
глибоко релігійний, українського православного світогляду твір. 

Як і весь народ український, закутий у бездуховні ланцюги ганебного 
московського рабства, залишався глибоко побожний, таким же набожним 
був і його поет-Пророк. І оті ганебні фізичні бездуховні пута москов-
ського рабства скували тіло народне, одначе душу українського народу, 
душу поета вбити вони не змогли. 

З опису життя Тараса Шевченка бачимо, що молодий Тарас з дитин-
ства був релігійний: таким виховався у своїй родині, до храму Божого 
ходив з найменших літ і полюбив всією душею урочисті Богослужіння, 
обряди, звичаї, традиції українського православ’я, зовнішню і внутрішню 
окрасу церкви. 

І перші уроки малого Тараса були релігійні в дячка, Святе Письмо він 
чув у святині, сам читав і любив його і воно залишило в його житті і 
творах глибокі сліди, був, пізніше, перекладачем його на рідну мову5. 

У своїй повісті «Княгиня» Тарас Шевченко про це залишив такі 
свідчення: «Я знав мало не весь Псалтир з пам’яті, і читав його, як казали 
слухачі, виразно, цебто голосно»6. Псалтир — найпоетичніша книга 
всього світу, і вона робила на молодого Тараса великий вплив. Саме 
Псалтир, поруч з українською піснею, думою започаткували, виховали 
поетову музу, на них духовно зріс сам Тарас Шевченко і той великий дух 
у його «Кобзарі». 

На Псалтирі виріс Шевченко і його «Кобзар», — писав митрополит 
Іларіон. Він же його й перекладав. Так само залюбки читав і всю Біблію, а 
особливо Книги Пророків. Слідів Святого Писання у творчості Шевченка — 
повно. Своєю істотою поет схильний був до повищеної релігійності, і все 
його оточення було таким. 

Наслідками релігійного виховання наповнилась уся Шевченкова ду-
ша, усе його думання. Власне свій спосіб думання він повно переніс у 
«Кобзар». І не міг не перенести, бо «Кобзар» — найінтимніший твір в 
українській літературі7. 

Як відзначив відомий дослідник Шевченкового життя Павло Зайцев, 
свій український православний релігійний світогляд передали малому 
Тарасу дід Іван, батько Григорій, які були розумними й письменними. 
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— Грицько Шевченко, батько Тарасів, — читаємо в історичному 
джерелі, — був людина розумна і письменна. По святах — особливо, 
мабуть, зимовими місяцями — читав він уголос «Минею». Книга ця була 
серед письменних людей в Україні дуже популярна. Але вразливого 
хлопця слухання писаних урочистою церковною мовою оповідань про 
святих мучеників, що, не вагаючись, віддавали життя своє за Христову 
віру, про євангельські події, розцвічені повними живої поезії народними 
апокрифічними мотивами, відкривало давній світ, світ далекий, але пов-
ний жахливих подій і чудес та зворушливих, осяяних моральною красою, 
образів — світ героїчних змагань8. 

Цей відомий дослідник життя Тараса Шевченка стверджує, що малого 
Тараса, коли йому було вісім з половиною років, батько послав до школи 
і посилати дітей за знаннями до школи була традиція цілого роду поета, а 
саму школу, методи, предмети навчання знаходимо в науковій розвідці 
цього шевченкознавця:  

— У шкільній хаті тій, у всю її довжину, стояв один довгий стіл, за 
яким і тулилися всі учні, а кому з них місця не ставало, ті й на долівці 
сідали. Ніби й не мудра і не складна була тодішня дяківська наука в 
Україні — «граматика» й «часловець» (тобто буквар і часослов), читання 
Псалтиря, наука письма та трохи «лічби», себто арифметики, але пройти 
цю школу фактично нелегко було, бо на перешкоді ставала тодішня 
традиційна, по суті своїй дика метода, за якою треба було весь буквар на 
пам’ять витвердити — усі комбінації складів за назвами всіх церковно-
слов’янських літер…9.  

Але малий Тарас з гідністю пройшов ту школу у дяка, опанував дуже 
добре науку, засвоїв всю її у повному обсязі. Навчився читати, молитов, 
вивчив Псалтир, а пізніше, коли наймитував у місцевого Кирилівського 
священика о. Григорія Кошиця доповнив свої знання і по вечорах по-
вторював псалми і житія святих10.  

І ті молитви дитячих, юнацьких років були з Тарасом Шевченком 
протягом його життя. У своєму листі до приятеля Броніслава Залєского, 
напередодні свого визволення із заслання він писав: «Беру Тебе з обіймів 
Твоєї щасливої матері й певного чудового ранку молимось з Тобою перед 
образом Божої Матері Остробрамської»11.  

Власне, всі поетичні, прозові твори, твори, листи, щоденникові записи 
нашого Національного Пророка написані ним в ім’я Бога, України, рідної 
церкви, свого народу з молитвою на устах.  

Перебуваючи в засланні, Тарас Шевченко ніколи не розставався зі 
Святим Писанням і саме Слово Боже зігрівало його душу у тяжкі хвилини 
розпачу і відчаю. Його думки завжди в такі хвилини ішли до українського 
Єрусалима, в якому золотом своїх бань сяють храми Божі: 
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дивлюся, — 
Мов на небі висить 
Святий Київ наш великий! 
Дивом дивним сяють 
Церкви Божі, ніби з Богом 
Самим розмовляють12. 

Святий Київ… Церкви Божі… — ці думки нашого Пророка пере-
конливо свідчать, що національні святині, святощі Золотоверхого Києва, 
сам Святий Київ був для Тараса Шевченка українським Єрусалимом, 
центром національного духу, святого українського православ’я. 

У «Кобзарі» Тараса Шевченка Бог в усьому і всюди, але Націо-
нальний Пропок бачив нашу давню святу православну українську церкву 
як національну, автокефальну і підтвердженням цього є слова поета: «О 
милий Боже України, — не дай пропасти на чужині!» У словах «О милий 
Боже України», — слід бачити свою національну Українську Право-
славну церкву13.  

В Україні, українському козацтві Богородиця, Пречиста Божа Мати, 
завжди була Заступницею, Покровителькою і такою її в душі мав Тарас 
Шевченко. Глибока шана Поета до Пресвятої Богородиці — Заступниці 
України часто згадується в «Кобзарі». 

— Богородицю, Матір Божу Шевченко часто згадує в «Кобзарі» — 
він її повно й щиро шанує, як православний. Мати Божа сильно ша-
нується в Україні з глибокої давнини, пройняла все народне життя, і ця 
пошана істотно входить і до Шевченкового релігійного стилю. Шевченко 
добре знав переказ про плач — сльози Богородиці, коли вона заступилася 
за Україну. «Не плакала б Матер Божа в Криму за Україну» — це була 
велика подія, про яку вся Україна тоді говорила, — писав митрополит 
Іларіон14.  

Заступництво Божої Матері знаходимо в «Кобзарі» за Україну, 
козаків, гетьмана Полуботка: 

Умивались небожата 
Дрібними, гіркими… 
Аж поки та Матер Божа 
Заплакала з ними. 
Заплакала Милосерда 
Неначе за сином 
І Бог зглянув на ті сльози 
І на Україну: 
За козацькі і за тії 
Пречистії сльози 
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Побачив Петра, побив ката 
На наглій дорозі15. 

Українські Кобзарі відвічні співці України у Шевченкових творах 
оспівують з глибокою шаною Бога, наше минуле і тогодення, Святих 
Мучеників і праведників рідної церкви і народу. 

За переконаннями Національного Пророка Тараса Шевченка, укра-
їнці, бо саме до них були звернені слова «Кобзаря», скрізь і в усьому у 
світі життя з Богом і для Бога, а для Бога, значить для України, Укра-
їнської Православної церкви, рідного народу. 

Поет глибоко і всебічно описав у «Кобзарі» рідну Православну 
церкву і церковне життя: обряди, звичаї, традиції. 

— Церковне життя в «Кобзарі» представлено повно, — знаходимо в 
історичних джерелах. Українці віки вічні істотно люблять свою церкву, і 
біла церковиця стала традиційною в Україні, і була глибоко шанована і за 
Шевченкового часу. Українська Церква сильно підтримувала релігійне 
життя16. 

У «Кобзарі» знаходимо повне церковне українське православне жит-
тя, — згадано всі православні Таїнства, всі православні Треби, всі 
Відправи: хрещення, сповідь, причастя, шлюб, похорон і т.д. 

Українські православні служби Божі і церковні обряди, глибока віра в 
позагробне життя, глибоке шанування святих і свят в Україні. 

Треба буде 
Акафист найняти 
Миколаєві святому 
Й на часточку дати, — 
Бо щось Марко забарився… 
Може, де в дорозі 
Занедужав, сохрань Боже!17 

Свята в Україні від віків глибоко шанувалися, святкуються і їх всією 
своєю душею сприйняв і передав Тарас Шевченко, сприйняв українською 
душею і передав своє національне православне їх розуміння нам через 
свою творчість. А в «Кобзарі» знаходимо: Великдень, Зелені свята, Спаса, 
Маковія, Покрови і т.д. 

У народному розумінні знаходимо в «Кобзарі» глибоку віру у по-
загробне життя, у «той світ», і в Тараса Шевченка «той світ» — на-
ступний після земного життя, віра поета у Страшний Суд: «На той 
останній Страшний Суд мерці за Правдою встають», або: «Не вставать з 
чужої домовини, на Суд Твій Праведний прибути», тобто, він мав на увазі 
не з московської, а зі своєї рідної української домовини, яку опускали в 
землю рушниками, відспівували похоронні піснеспіви, а на могилі над 
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упокоєним ставили хрест, інакше і похорон не був, свій рідний, укра-
їнський, православний, бо то велике нещастя, коли: ніхто хреста не 
поставить і не пом’яне». 

І за звичаєм і наукою Української Православної церкви, наголошував 
Тарас Шевченко, упокоєного потрібно церковно поминати, конче моли-
тися за спокій його душі. І знаходимо в «Кобзарі» як мати з сльозами на 
очах звертається такими словами до дочки: хто без тебе грішну душу 
поминати буде. Особливо за мертвих, як і вчила віками наша свята 
Православна церква, потрібно молитись у свята, щоб Господь простив 
грішникам їх провини, тому то й Максим-москаль (солдат) «в неділю або 
в Свято і за її грішну душу Псалтир прочитає». А вся українська 
православна церковна наука, яку дотримував нам Національний Пророк, 
вчила про упокоєних саме так як знаходимо в «Кобзарі» 

Ой полетіть, гайворони, 
До батечка, та скажіте, 
Щоб Службу служили, 
Та за мою грішну душу 
Псалтир прочитали. 
Щире серце молоде 
Може, Господи, мене 
В своїй Молитві пом’яне. 

— І це молитовне поминання померлих постійне, вічне — писав 
митрополит Іларіон, — бо в Україні завжди старанно поминали по-
мерлих: 

Шкандибає на вдовину 
Пустку подивитися.  
Сяде собі у садочку,  
І вдову згадає, 
І за її грішну душу 
Псалтир прочитає…18. 

Прощі по святих місцях, до храмів Божих, монастирів Києва, Почаєва 
були складовою частиною споконвічно у наших предків, які жили за 
заповідями Божими і наукою Святої Української Православної церкви. 
Тому побожні вірні робили прощі до святих місць, саме ходили пішки, 
навіть, як писав поет, «шкандибала», тобто ходили на прощу пішки навіть 
каліки: 

А наймичка шкандибає, 
Поспішає в Київ. 
Прийшла в Київ, не спочила: 
У міщанки стала, 
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Найнялася носить воду, 
Бо грошей не стало, 
На акафист у Варвари19. 

Такою прочанкою бачимо і Ярину в поемі «Сліпий»: 
У Києві великому 
Всіх святих благала; 
У Межигорського Спаса 
Тричі причащалась; 
У Почаєві святому 
Ридала-молилась…20. 

Такі замалювання прощ до святих місць України, святого україн-
ського православ’я міг зробити лише поет з глибокими святощами 
власної душі, українським православним світоглядом, глибоко віруючий, 
у творах якого навіть Варнак (каторжник) пізнає Бога, кається за вчинені 
гріхи, перероджується душевно під час прощі в Києві: 

Дивлюся я, а сам млію, — 
Тихо задзвонили 
У Києві, мов на Небі 
О Боже мій Милий, 
Який дивний Ти! Я плакав, 
До полудня плакав, 
Та так мені любо стало: 
І малого знаку 
Нудьги тої не осталось, 
Мов народився!...21. 

— Глибокий опис прощ, переродження душевно тих вірних, які пішли 
до святих місць, щоб там помолитись і попросити прощення за заподіяні 
гріхи у Творця і Вседержителя, розкаяного варнака та інші міг зробити 
поет, який мав глибоку віру, і найголовніше, глибоку національну релі-
гійну свідомість, бо вів своїх прочан до національних святинь Києва, 
Почаєва — найбільших православних святинь України, щоб там попро-
сити прощення в Бога і самим простити тим, хто їм заподіяв кривду, саме 
в цьому і суть православного прощення, прощ22. 

Більшість творів Великого Кобзаря можна цитувати з церковного 
амвону під час проповідей, бо Шевченкова наука глибоко моральна, 
релігійна, в основі тої науки покладено вчення святої православної віри 
нашої, а Національний Пророк наш був її постійним проповідником. Для 
прикладу візьмемо його «Посланіє», в якому поет вчить як любити Бога, 
Україну. До свого «Посланія» Національний Пророк подав епіграфом 
слова зі Святого Писання: «Як хто скаже: «Я Бога люблю», та ненавидить 
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брата свого, той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого 
бачить, як може він Бога любити, Якого не бачить?» (Ап. Івана 4.20). Ці 
слова зі Святого Писання несуть таку у Тараса Шевченка головну думку: 
хто запевняє, що любить Бога, а в той час ненавидить свого меншого 
брата, той говорить неправду. Бог тільки тих кличе до себе, хто любить 
ближнього свого, як самого себе. Ось саме цю високу християнську, 
моральну, національну думку, свій український православний релігійний 
світогляд поклав Національний Пророк в основу всього свого «Посланія», 
яка є провідною думкою твору в моральному і національному аспекті. 

— Ті, до кого поет звертається, — писав у своїх коментарях до 
«Кобзаря» доктор Леонід Білецький, — не тільки не люблять тих ближ-
ніх, себто свій нарід, а впрост його ненавидять, над ним глумляться, 
збиткуються, трактують його, як худобу, запрягають у ярма, орють лихо, 
лихом засівають… 

Тарас Шевченко вчив любити Бога в повному сенсі всього вислову, 
тобто особисто бути Йому відданим, Йому молитись і бути вдячному за 
все те, що Бог, ніби, тій людині посилає. Така утилітаристична любов 
нічого не варта. Любити Бога в реальному житті особисто, а в той самий 
час утискувати, зневажати й переслідувати своїх підлеглих, свій нарід — 
це значить творити ще більше зло супроти Бога23. 

Справжня й найвища любов до Бога у Тараса Шевченка — це любов 
до найменшого брата і в служінні йому, бо любов до свого народу і є 
любов до Бога, а служити своєму народові, тим самим служити Богові — 
така найглибша проповідь — заповіт випливає з «Посланіє». 

Таке українське православне світоглядне переконання випливало в 
поета не тільки із засади, що любов до Бога має бути чинною, але й з 
цілого його релігійно-філософічного світобачення: 

Умийтеся! Образ Божий 
Багном не скверніте! 
Не дуріте дітей ваших, 
Що вони на світі 
На те тільки, щоб панувати. 
Бо невчене око 
Загляне їм в саму душу 
Глибоко, глибоко!..24. 

Під словами «невчене око» поет розумів саму душу глибоко по-
божного українського народу, саму українську націю. 

— «Невчене око» народу — це око самої душі народу, — писав 
доктор Леонід Білецький, — його безпосередньої природности, тієї при-
родности, що пливе від самого Бога, той «образ Божий», що живе в 
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ньому, та його глибока міфологічна віра… Кожна людина стане людиною 
і підлягатиме тільки Богові, і тоді нарід усвідомлений звільниться й 
визволиться25. 

Одною з головніших думок православного українського світогляду 
Тараса Шевченка було — любити Бога і Україну, вона лягла в основу 
всієї творчості поета як також в «Книгах битія українського народу», 
укладеної членами Кирило-Мефодіївського братства: 

— І не любила Україна ні царя, ні пана, скомпонувала собі козацтво, 
єсть то істеє братство, куди кожний пристаючи, був братом других — чи 
він був преж того паном, чи невільником, аби християнин, і були козаки 
між собою всі рівні, і старшини вибирались на раді і повинні були 
слугувати всім по слову Христовому, і жодної помпи панської і титула не 
було між козаками… і постановило козацтво віру святу обороняти й 
визволяти ближніх своїх із неволі26. 

Молитва до Бога за Україну, за український та інші поневолені Моск-
вою народи залишалася наріжним каменем релігійного православного 
світогляду Великого Кобзаря. Поет повчав: Не журися, сподівайся, та 
Богу молися! Молись тільки Богу!, а всеукраїнська православна молитва 
до Бога звучить у поетовому діалозі з Україною в елегії „Розрита могила”. 
Діалог цей глибокий думками і надзвичайно трагічний по змісту. По 
стилю — це є плач матері України над її дітьми, тобто над закованими в 
московські пута рабства українського народу, а нижче наведеними сло-
вами він наголосив, що Україна — вічно християнська держава і молитва 
до Бога в неї завжди на устах, тобто на устах її синів і дочок: 

Чи ти рано до схід сонця 
Богу не молилась? 
Чи ти діточок не певних 
Звичаю не вчила? 
Молилася, турбувалась, 
День і ніч не спала, 
Малих діток доглядала, 
Звичаю навчила27. 

Глибока віра поета і всіх українців, інших народів поневолених 
Москвою молитвою до Бога лежить в основі ідеї політичної поеми 
«Кавказ»: 

Ми віруєм Твоїй силі 
І Духу живому. 
Встане правда, встане воля, 
І Тобі одному 
Помоляться всі язики 
Во віки і віки. 
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Вселюдська християнська віра з її Божими заповідями, серед них: Не 
убій! Люби ближнього як самого себе та інші лягли в основу українського 
православного світогляду Тараса Шевченка, поет переконаний, що помо-
ляться всі язики, тобто вільні народи кожен своєю мовою будуть славити 
Творця й Вседержителя, бо Він завжди на стороні гноблених, по-
кривджених: 

Вам, лицарі великі 
Богом незабутні! 
Борітеся — поборите: 
Вам Бог помагає! 
За вас правда, за вас слава 
І воля святая28. 

Отже, молитва до Бога — це високоважливе признання Тараса 
Шевченка про конечність Молитви для кожного православного українця, 
християнина перед сном, після сну, перед дорогою, перед кожною 
справою, яку зачинаєш.  

Високоідеологічна, щодо Молитви поета його історична поема «Буває 
в неволі інколи згадаю», в якій він картає себе, що заснув не помо-
лившись: «Та оце й наткнувся на таке погане, що так і заснув, Богу не 
молившись…», а звідти не лише сон важкий …приснився, а й наявність 
українська: могила в степу — саркофаг української нації, України 
похованої в тій могилі, її героїчне минуле — начинені козацькими 
трупами могили, і … на Великдень, у час Служби Божої, козаки виходять 
із них, тобто під час молитви за спокій душ полеглих воскресають, як 
Месія встають козаки з могил. 

— А моя прекрасна, могутня, вольнолюбива Україна туго начиняла 
своїм вільним та ворожим трупом незліченні величезні могили, — писав 
Тарас Шевченко. Вона своєї слави на поталу не давала, ворога гнобителя 
під ноги топтала й вільна, не розтлінна вмирала. От що означають могили 
й руїни29. І саме молитва, на переконання Тараса Шевченка, воскресить 
Україну, як полеглих за її волю козаків із могили на Великдень. За основу 
українського православного світогляду Національного Пророка покла-
дено глибоку віру, в основі якої наша щира Молитва до Бога, вислухавши 
яку, Господь дарує волю Україні, нащадкам волелюбних козаків. 

Як заповідь Молитву українцям на всі віки написав поет, сидячи в 
тюрмі-казематі в Петербурзі 30 травня 1848 р. свої переконливі думки: 

Свою Україну любіть 
Любіть її й во время люте, 
В останню тяжкую минуту 
За неї Господа моліть! 
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Наш Національний Пророк у своїй творчості, в усьому своєму житті 
дошкульно і в’їдливо висміював безбожників-атеїстів, висміював їх, 
сучасних йому і майбутніх, тих майбутніх, які принесли в Україну зві-
рячий атеїзм московських більшовиків. Називає їх пребезумними: «Пре-
безумний в серці скаже, що Бога немає, в беззаконії мерзіє, не творить 
благая» («Давидові псалми»). Саме таким твором, в якому полягає гнів 
поета проти атеїстів і їх атеїстичних повчань, був релігійно ліричний вірш 
«Давидові псалми». Десять із них написані 17–19 грудня 1845 р., оди-
надцятий у 1859 р. Взорувався поет на Давидових псалмах з Біблії, тому й 
назвав їх так.  

Національний Пророк українського народу Тарас Шевченко настир-
ливо шукав відповіді на найосновніші питання власної душі і найкар-
динальніші питання про долю України. Йому на це не давали відповіді 
жодна тогочасна політична наука, тому він глибоко пірнає в християнську 
філософію, пов’язану з Біблією, саме Святе Писання. І в псалмах поет 
звернувся до самого Бога, Творця, Вседержителя і до Нього слав свої 
думки, перед Ним виливав свою душу, бо переконався, що туди, куди 
раніше звертав свої думки: революції, повстань і інше, відповіді не зна-
ходив і лише в Бога Правда, Воля і Сила. 

Поет пізнавав Правду і пізнав Правду Божу, пізнав, що вона лише 
одна на світі, тому й чистим своїм серцем виспівав «Новий псалом» про 
визволення України, рідного православного народу з неволі лютого 
ворога. Про це бачимо з першого рядка «Давидові псалми»: 

Блажен муж на лукаву 
Не вступає раду, 
І не стане на путь злого, 
І з лютим не сяде; 
А в законі Господньому 
Серце його й воля 
Навчається, 
 
І не встануть з праведними 
Злії з домовини; 
Діла добрих оновляться 
Діла злих загинуть30. 

У цих рядках Тараса Шевченка бачимо, як він високо піднісся 
внутрішньо, як зріс і поглибився його релігійний український право-
славний світогляд, в якому домінує виключно Розмова, тобто Молитва з 
Богом, і що саме в Законі Господньому вся духовність, в якій не має місця 
егоїзму, лукавства і злобі, а закон Божий, тобто релігійна і моральна сила 
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народу, його особисто є основним критерієм свободи і незалежності 
України і хоче чи не хоче лютий ворог, але завжди зверху саме Божа 
Правда, Його воля: 

Колись Бог нам верне волю, 
Розіб’є неволю. 
Возхвалимо Тебе, Боже, 
Хваленієм всяким. 

Центральне місце серед псалмів займає псалом ХLІІІ. Він не лише є 
переспівом з відомим псалмом Давидовим, а й повне своєрідне в релі-
гійному переживанні потрактування думок самого поета: думок історич-
них і політичних. Він перед Богом стверджує, що саме Господь вже раз 
«розв’язав» руки рідному народу, звільнивши його з польської неволі і 
своїми молитвами за це звільнення України дякував Господеві і в Божому 
добрі народ відпочив, славлячи за це Творця: 

Як рукою 
Твердою Своєю 
Розв’язав Ти наші руки 
І покрив землею 
Трупи ворожі, і силу 
Твою возхвалили 
Твої люди і в покої, 
Слав’я Господа!31 

Але український народ, як і народ Ізраїлю, не виконував сповна 
Заповідей Божих і тому: 

…А нині 
Покрив єси знову 
Срамотою свої люди, — 
І вороги нові 
Розкрадають, як овець, нас 
І жеруть!... Без плати 
І без ціни оддав єси 
Ворогам проклятим32. 

І тому Господь, за релігійним світоглядом Тараса Шевченка, відвер-
нувся від рідного народу і віддав у московську наругу в неволю, в якій 
«розкрадають, як овець нас і жеруть…». Саме ця друга по польській, 
московська неволя була ще лютіша, коли нищилась сама народна душа і 
поет побожно молить Бога за кращу долю свого народу, щоб Господь 
допоміг визволитися на цей раз з московських кайданів: 

І всякий день перед нами — 
Стид наш перед нами. 
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Окрадені, замучені, 
В путах умираєм; 
Не молимось чужим богам, 
А Тебе благам: 
Поможи нам, ізбави нас 
Вражої наруги! 
Поборов Ти першу силу,  
Побори і другу, 
Ще лютішу! 
 
Поможи нам 
Встать на ката знову!33 

А рядки ці — це вже не переспів з біблійного тексту, а оригінальний і 
конгеніальний перетвір його на новий кшталт, — писав професор Леонід 
Білецький. 

Тут відкривається ясно всі устремління поета повстати проти мос-
ковського ката, у визвольній боротьбі перемогти його, як і поляків і стати 
вільним, щасливим, незалежним на своїй землі — єдина мрія Тараса 
Шевченка. 

У цьому псалмі сконцентрував він усі свої думки, всю силу прохання, 
молитовного благоговіння й побожності цілого народу, самого себе. 
Також цей псалом розкриває нам розуміння національної, релігійної 
ідеології самого Тараса Шевченка. 

— У своїй історіографічній концепції Шевченко був свідомий, — 
писав професор Леонід Білецький, — що всі народи світу підпорядко-
вуються одній тільки волі, найвищій, абсолютній, — волі Бога. 

Визволення й кара спадають на нарід тільки з цього єдиного джерела, 
коли в самім народі доброї волі й свобідності ініціативи немає. Й поет в 
побожності своїй звертається до Бога і просить Його дати Його народові 
визволення, бо віра в душі поета, що Україна таки встане, була непе-
реможена. І коли тих визвольних сил немає в самім народі, то хай вони 
спадуть згори, як воля абсолютного духа нації, як Слово Боже, що той 
національний дух плекає й не дає йому зовсім пропасти. В яку б силу він 
не втілювався, тільки щоб був для народу правдивий і визвольний34.  

Заключний псалом «Псалом новій Господеві і новую славу воспоємо 
чесним собором, серцем нелукавим», — дописав поет 1859 р. у Петер-
бурзі. Тарас Шевченко в нім констатує оту нещирість людську, злобу, 
гординю, пихатість, що величаються розумом, але Бог скаже: 

Воскресну я! — той Пан вам скаже: 
Воскресну нині! Ради їх, 
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Людей закованих моїх, 
Убогих нищих… Возвеличу 
Малих отих рабів німих! 
Я на сторожі коло їх 
Поставлю слово…35. 

І поникне, наче стоптана трава, їх думка і слова. Так може сказати 
тільки Бог. Тільки Його слово таке, як срібло куте, бите й сім крат 
перелите огнем у горнилі. 

Як і всі попередні псалми, чітко відбивають український релігійний 
світогляд Тараса Шевченка, в яких поет нав’язував свій релігійний, 
національний, соціальний світогляд, зміст його душі і думки. Кожен 
псалом хоч зверхнє і нагадує свій прототип, але внутрішньо віддає тільки 
ту думку, яку в час переспіву мав поет у своєму серці, душі. 

У цій релігійній ліриці Тараса Шевченка є те, що скарги свої та 
недолю отих покривджених його братів і сестер православних українців 
поет звернув до самого Бога, перед Ним, Найвищим Суддею заскаржив 
московських поневолювачів України та їх місцевих малоросів. І ці 
скарги-молитви поета до Бога, були складовою частиною релігійного 
українського православного світогляду поета у його творчості. 

Окремою сторінкою того світогляду була «Святая Сила всіх Святих» — 
Божа Мати в його творчості. 

На запитання альтинника колишнього станового пристава і прово-
катора Адальберта Козловського, що Тарас Шевченко думає про Матір 
Ісуса Христа поет відповів: «Перед Матір’ю Того, Хто постраждав і вмер 
за нас на хресті, ми повинні благоговіти, бо якби Вона не породила Бога, 
то була б звичайною жінкою»36.  

І ці думки поета повторені в поемі «Марія»: 
О старче праведний, багатий, — 
Не од Сіона Благодать, 
А з тихої твоєї хати 
Нам возвістилася! Якби 
Пречистій Їй не дав ти руку 
Рабами біднії раби 
І досі мерли б…37. 

У творчості поетичній, прозовій, епістолярній спадщині, в душі Ве-
ликого Кобзаря Образ Божої Матері зайняв одне з найвизначніших місць. 
Десять років московської каторги Національний Пророк України запов-
нив свої найглибші почування молитвами до Бога, глибоким вивченням 
святого Письма. 

— Переживаючи свою особисту катастрофу в цім сенсі, — писав 
професор Леонід Білецький, — Шевченко лучив її якнайтісніше із 
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катастрофою України. Москва, запакувавши його в неволю, в такій же 
неволі тиснула його народ майже від часів Переяславської угоди, і з 
часом та неволя України ставала ще більшою і ще тяжчою, особливо від 
часів царя московського «скаженого Петра». Полтавська поразка 1709 р., 
руїна Батурина, столиці Мазепи, руїни Запорізької Січі, вивезення полків 
козацьких на північні багна, — все це вказувало поетові, що Україна 
котиться до повного знищення, як і він сам — до особистої смерти на 
чужині38. 

На думку поета, таку національну трагедію, як і його особисте 
заслання, могло відвернути лише якесь чудо. І опинившись в Орській 
фортеці, він почав через глибоке вивчення Святого Письма шукати 
відповіді на причини трагедії його народу й особистої. 

В Україні, українській православній церкві з часу всеукраїнського 
хрещення 988 року Пречиста Мати Божа займала серед святих одне з 
найбільш шанованих постатей у вірі Христовій — святому українському 
православ’ї, отою «святою силою всіх святих»: 

Все упованіє моє 
На тебе, мій пресвітлий раю, 
На милосердіє твоє, — 
Все упованіє моє 
На тебе, Мати, возлагаю 
Святая сило всіх святих, 
Пренепорочная, благая! 
Молюся, плачу і ридаю: 
Воззри, Пречистая, на їх, 
Отих окрадених, сліпих 
Невольників;39. 

Божа Мати була і залишається на всі віки Покровителькою України, 
українського народу, самого Національного Пророка — поета, тому-то 
він і благав у своїх молитвах, поезіях до Непорочної Богоматері заступ-
ництва його народу перед московськими іродами, Її Покрову над 
Україною. 

У чисельних поезіях Тараса Шевченка — «Іржавець», «Неофіти», 
«N.N.», «Во Іудеї, во дни они…» змальовано в найніжніших тонах Її 
Образ. 

У поемі «Іржавець» образ Божої Матері Запорізької — чудотворний, 
Божа Мати, плакала за козаками, а в поемі «Неофіти» уділено поважне 
місце Образу Божої Матері, в ній поет вперше заспівав гімн Пречистій 
Богородиці, псалом Пресвятій Марії. 

Благословенная в женах 
Святая праведная Мати 
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Святого Сина на землі! 
Не дай в неволі пропадати 
Летучі літа марно тратить, 
Скорбящим радосте, пошли! 
Пошли мені святеє слово, 
Святої правди голос новий; 
І голос розумом святим 
І оживи і просвіти!40. 

Поет у поемі «Неофіти» звертається не до міфічної богині мистецтв 
музи, а саме до Божої Матері, щоб саме Вона, Покровителька і Заступ-
ниця України, Української Православної церкви, народу українського 
послала йому «святеє слово, святої правди голос новий» і щоб оживила і 
просвітила його «розумом святим», бо тільки Матір Божа, Матір правди 
на землі, в силі зігріти людям серце і послати поетові силу, щоб його 
слово понеслось огнем горючим  

І по Україні пронеслось, 
І на Україні світилось… 

Саме Матір Божа — найчистіша правда на землі, Заступниця і 
Покровителька поетового народу. І ту вознеслу і просвітлену правду 
духовного оновлення матері апостольською місією висловив Тарас Шев-
ченко в поемі «Неофіти» 1857 р. 

Згадки про Пречисту Матір Божу знаходимо в чисельних творах 
поета-Пророка, але поема «Марія» — найбільший твір після заслання, 
написана ним 1859 року, повністю присвячена Божій Матері. 

Ще на засланні в поета-Пророка, коли він читав Євангеліє «щодня і 
щогодини»41, поставив своєю метою «аналізувати серце матері на підставі 
життя Святої Марії, Непорочної Матері Христової» і «внаслідок того 
читання в мені зародилась думка описати серце матері по житті Пре-
чистої Діви Матері Спасителя» — писав у своєму листі 7 березня 1850 р. 
Тарас Шевченко до княгині Варвари Рєпіної42. Свій задум поет здійснив в 
1859 р. упродовж 19 днів — з 24 жовтня по 11 листопада. 

— Основний помисл цієї поеми був надзвичайно смілий: змалювати 
життя Матері Спасителя на основі дуже скупої церковної традиції, а 
головно, на основі своєї власної творчої інтуїції, — писав Іван Франко. 

Наштовхнули поета до написання суто релігійної теми, виведення 
постаті Божої Матері релігійна і психологічна атмосфера глибокої по-
шани й релігійного почитання Матері Христа Спасителя в Україні, самого 
Тараса Шевченка. 

Це тема для поета була делікатна, найбільш трудна, бо мова йшлася 
про те, щоб не понизити освячену Українською Православною церквою і 
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народом України тої висоти, на яку Божа Мати піднесена була Кано-
нічним Євангелієм. 

Поет знав, яку велику роль відігравав авторитет Богородиці в уста-
новленні православної віри і церкви в Україні від княжої доби почи-
наючи, коло віра Христова щойно осіяла наш народ. Тарас Шевченко 
добре пам’ятав і на засланні, як багато престолів у храмах Божих в 
Україні, на Волині освячено в ім’я Божої Матері, а найбільші святині 
нашого народу — Києво-Печерська, Почаївська лаври засновані в честь Її 
святого Успіння. Божа Мати поруч з Ісусом Христом була в центрі цілого 
православного руху в тій і пізнішій добі в Україні. 

Опріч того, українські літописи, військові описи того часу оповідали, 
що вся оборона України від ворогів знаходилася під покровом і захистом 
Божої Матері, Вона була Патронкою в образі Св. Покрови Запорізької 
Січі, українського козацтва й дотепер. 

— Всі знаменні факти віри православної, сполучені з постаттю Божої 
Матері, — читаємо в історичному джерелі, — відомі Шевченкові, на-
повнювали серце поета глибокою пошаною. Не менше шанувала Божу 
Матір й українська народна традиція: апокрифи, як «Ходіння Божої 
Матері по муках», народні перекази, колядки, канти і псалми, народна 
віра в цілому була наповнена побожною пошаною до Пресвятої Бого-
родиці. 

Поет знав різницю між канонічною, тобто трактування Православною 
церквою в Україні віри в Божу Матір і віру суто народну. Канонічні 
Євангелії від Матвія й Луки почитали Богоматір не тільки як Святу Матір 
Христа Спасителя, але й як обрану Богом. Господь благовістив про 
непорочне зачаття Діви Марії через архангела Гавриїла. 

— Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли Його матір Марію 
заручено з Йосипом, то перш, ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має 
в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний, і не 
бажавши ославити її, хотів тайком відпустити її. Коли ж він те подумав, 
ось з’явився йому ангел Господній у сні, промовляючи: «Йосипе, сину 
Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачате в ній — то 
від Духа Святого. І вона вродить Сина, ти ж даси Йому ймення Ісус, бо 
спасе він людей Своїх від їхніх гріхів». [Мат. 1:18-21]. 

Цей глибокий містичний і надприродний акт вочоловічення Сина 
Божого на землі в ім’я спасіння народів від їх гріхів через народження від 
Діви, обраної Богом, приходить в акті народження, в науці Христа, Його 
чудах, смерті, Воскресінні і Вознесінні на небо. Саме ці думки зі свого 
українського національного православного світогляду поклав поет в 
композицію поеми «Марія», додавши ще й художні народні уявні 
забарвлення. 



Український православний релігійний світогляд Т. Шевченка в житті і творчості 

 215 

— Поема написана в найніжніших тонах. Це верх поетичної дос-
коналости: поема лагідна, спокійна, любовна, а мова її переповнена 
величними, солодкими церковно-слов’янізмами, які Шевченко все життя 
щиро любив. Ніхто в українській літературі не мав такого високо — й 
глибоко-релігійного стилю, як це дав нам Шевченко. І власне релігійний 
стиль Марії — найвищий: Шевченко вклав сюди всю свою віруючу душу, 
все своє любляче серце!, — писав митрополит Іларіон43.  

Догмат Богородиці, — що Ісус Христос Бог і Людина (але без гріхів), 
— ми людським розумом, осягнути не можемо. Догмат цей ще не-
вивчений до кінця. Христос був і повною людиною. Тарас Шевченко 
глибоко переосмислив це і подав у поемі «Марія» з канонічної сторони 
правдивий переспів у поетичній формі всі догмати Української Право-
славної церкви про Богочоловіка Ісуса Христа. 

— Для Шевченкової «Марії», — писав митрополит Іларіон, — 
головним джерелом був «Акафіст Пресвятої Богородиці», а він ясно 
подає Догмат Боговтілення у Кондаку VІІІ: «Високий Бог на землі явився 
смиренним Чоловіком». І «смиренним чоловіком» Шевченко і змалював 
Ісуса Христа і Його Матір у поемі «Марія»… Шевченко глибоко знав 
Євангеліє, знав Богослужби, тому постать Скорботної Матері, яка опи-
сана в них, сильно впливала на нього. Шевченко кохав українську матір, і 
високо її ставив, і в своїй поетичній творчості подав найкращі малюнки її, 
і Богородицю він змалював як просту бідну селянську матір зо всіма 
обставинами вбогого селянського життя і в Назареті, і в Єгипті44. 

Слід наголосити також, що саме в поемі «Марія» невідповідне й 
нерелігійне, бож Ісус Христос, бувши Богом, був і повним Чоловіком, 
тому поет мав велике і важке завдання — подати межу Божого й люд-
ського в Ісусі, а це завдання — вище людських здібностей. 

За церковними переданнями Божа Мати проповідувала християнство, 
як і всі інші апостоли, її уділ була Свята Гора Афон. Упокоїлася на ост-
рові Патмосі біля апостола Івана, але найбільше шанування має вона в 
Українській Православній церкві, в житті і творчості нашого Національ-
ного Пророка, який отримав таке ім’я через свій національний україн-
ський православний релігійний світогляд, що найбільше проявив себе в 
поемі «Марія». Цей його світогляд не можна заперечити, бо все життя, 
творчість поета насичені глибокою вірою і побожністю. Він добре знав 
Московську церкву з усіма її вадами — царепапізм, повну залежність від 
світської імперської влади, а звідси і імперське спрямування церкви, 
бачив недосягання духовенства її, мало освіченість, «чревоугодіє» і інше, 
проте в поета дуже добре відчутно прихід нової національної право-
славної церкви вільної від держави і суспільних, людських вад. Одначе в 
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нашій церкві, як і в Шевченковій поемі «Марія» святість Марії, як Матері 
Бога виражені в чисельних акафістах, кондаках, а у поета у псалмах, в 
яких підкреслено Її Божу властивість, як «Цариця неба і землі», як 
«Святая сило всіх святих», як «Пренепорочної», «Пречистої» і «Всеблагої 
Матері» Мученика Сина». Але не можна йому дорікнути й те, що в поемі 
„Марія” є народне, адже саме такою наш народ віками бачив Богородицю 
і так Її змалював наш поет. 

Український православний релігійний світогляд Тараса Шевченка в 
житті і творчості є незаперечний, був вершиною його філософського 
мислення, його стилю — душі, а душа поета-Пророка була наповнена 
глибокою вірою до Бога, України, рідної церкви, нашого велелюбного і 
побожного народу. 
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ОЦІНКА ГЕТЬМАНА Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО В ТОРЧОСТІ  

Т.Г. ШЕВЧЕНКА ТА І.С. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО 
 
 
Розв’язання назрілих у суспільстві протиріч розвитку не відбувається 

автоматично, сама собою, а потребує напруження і колосальних зусиль з 
боку їх соціальних носіїв. І саме в переломні періоди історичного роз-
витку різко зростає потреба в державних діячах національного масштабу, 
спроможних не лише відчути напрям суспільного поступу, а й згуртувати 
передові сили суспільства, спрямувавши їх на адекватні дії суспільним 
викликам. На щастя, на арені політичного життя XVII ст. з’явилася 
справді титанічна постать діяча, якому, за справедливою, як на наш 
погляд, оцінкою відомого історика В. Липинського, «вперше після зане-
паду княжої Русі вдалося розрубати гордіїв вузол соціальних, еконо-
мічних, культурних, цивілізаційних та політичних проблем»1. Таким дія-
чем історик вважає гетьмана Богдана Хмельницького.  

Незважаючи на те, що нас від періоду діяльності гетьмана Богдана 
Хмельницького відділяють три з половиною століття, в історичній науці 
та суспільній думці існують різнополярні оцінки політичної діяльності й 
особистості гетьмана. Певною мірою, ще й досі не затихли національні й 
політичні пристрасті, які стають на перешкоді об’єктивній оцінці та по-
збавленій суб’єктивізму, політичної кон’юнктурності його діяльності. 
Цьому має сприяти необхідність при оцінці постаті гетьмана Б. Хмель-
ницького враховувати й аналіз літературної спадщини активних діячів 
українського національно-культурного відродження XIX ст. — Т.Г. Шев-
ченка та І.С. Нечуя-Левицького, цим обумовлюється актуальність статті.  

Серед дослідників, що вивчали питання оцінки постаті гетьмана 
Хмельницького у творчості Т.Г. Шевченка та І.С. Нечуя-Левицького 
можна виділити: Ю. Волинець2, Г. Грабовича3,О. Гриценка4, А. Калин-
чук5, Б. Навроцького6. 

Наукова новизна нашого дослідження полягає у спробі проаналі-
зувати й порівняти оцінки гетьмана Б. Хмельницького у творчості 
Т.Г. Шевченка та І.С. Нечуя-Левицького. 

Як відзначав український історик В. Антонович у своїй доповіді на 
зборах Історичного товариства Нестора-літописця, творчості Кобзаря 
характерне постійне звернення до сюжетів як світової історії, так історії 

©  О.М. Терещенко, 2014 
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України, зокрема. «В діяльності Т.Г. Шевченка безсумнівно найбільше 
цікава для Історичного товариства Нестора-літописця, та частина його 
творів, яка представляє відтворення, ведення історичних подій. З цими 
творами сталося те ж, що буває з історичними творами всіх талановитих 
письменників і поетів, які обрали темою своїх творів історичні сюжети. 
Публіка освічена, але не займалася спеціально історичною наукою, 
захоплюючись художнім відтворенням минулого життя, відчуваючи 
вірність окреслення історичної епохи, відтворених художником, брала 
його твори як історичний матеріал і, під впливом загальної історичної 
картини побуту, вважала і подробиці побуту, і подробиці образів істо-
рично вірними, не дбала про критичній перевірці окремих більш або 
менш великих фактів»7.  

Таким чином, історична дійсність у творчості Т. Шевченка відоб-
ражена в меншій мірі на основі фактів історичної науки, але від того 
цінність творчості Кобзаря, як митця не менша. В. Антонович зазначав, 
що «не можна ототожнювати поета з істориком; поет — художник, і не 
його справа, шляхом критики і тривалої копіткої праці встановлять окремі 
факти минулого життя і потім узагальнювати ці факти історико-філо-
софською тезою. Віддавшись такого роду роботі, поет-художник втратив 
значну частку свого таланту і створив би, ймовірно, лише вельми посе-
редній історико критичний твір»8.  

У 1840-і роки спроби переосмислити роль і місію (здійснену чи 
провалену) Богдана Хмельницького робить український поет XIX ст. 
Тарас Шевченко, який своєю популярністю, власне, завдячував головно 
поезіям про славне козацьке минуле України9.  

Історична тематика є провідною у творчості багатьох митців і другої 
половини XIX cт.: можна стверджувати про зацікавлення науковців по-
діями з історії України, світової історії. У цей час, і зокрема під впливом 
романтизму та ідей народництва, продовжує зростати науковий інтерес до 
вивчення етнографії, фольклору, історичного минулого, а відповідно 
з’являється ціла низка творів на історичну тематику. З широкого кола 
діячів українського руху виокремлюємо постаті Тараса Шевченка, Ми-
коли Костомарова, Пантелеймона Куліша та Івана Нечуя-Левицького. Ці 
відомі діячі з різною мірою результативності зверталися у своїй творчості 
до проблем фольклору, етнографії, цікавилися історією України і т. ін.10.  

Слід відзначити те, що Т.Г. Шевченко особисто був знайомий і това-
ришував з істориком М. Костомаровим. У багатьох поезіях Т.Г. Шевченка 
можна знайти вказівки на близькість до своїх «братів»: М.І. Костомарова 
та П.О. Куліша11. 1844 р. М. Костомаров одержав звання магістра й 
зосередився на науковій праці та педагогічній діяльності. Темою його 
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нового дослідження стала історія Богдана Хмельницького. Бажаючи бути 
ближче до місць основних боїв Національно-визвольної війни середини 
XVII ст., Микола Іванович вирушив учителювати на Волинь, у гімназію 
міста Рівного12. 

Захоплення М. Костомарова громадською діяльністю, історичними 
студіями минулого України знайшло своє втілення і в художніх творах, і 
в наукових та науково-популярних працях. Його перу належать історична 
драма «Сава Чалий» (1838), трагедія «Переяславська ніч» (1841), дослід-
ження «Богдан Хмельницкий и возвращение Южной Руси к России» 
(1857), яке потім було перевидане з певними доповненнями та коригу-
ваннями й опубліковане у двотомній монографії «Богдан Хмельницький» 
(1859), а далі витримало ще й наступні два перевидання вже у тритомній 
однойменній праці (1870 та 1884), а також історичні нариси «Князь Вла-
димир Мономах и казак Богдан Хмельницкий» (1863)13.  

Таким чином, у другій половині XIX ст. передова українська інте-
лігенція порушує питання козацького минулого в історії України, зокрема 
при висвітленні діяльності політичних діячів, увагу привертає постать 
гетьмана Б. Хмельницького, яка досліджується не тільки в монографії 
професійного історика М. Костомарова, а й отримує оцінки у поезіях 
Т. Шевченка, які мали вплив і на оцінки молодшого покоління укра-
їнської культурної еліти, до числа якої належав український прозаїк, про 
якого Іван Франко писав: «всевидяще око України» — Іван Нечуй-
Левицький.  

І. Нечуй-Левицький прийшов в українську літературу в час супереч-
ливого динамічного суспільного піднесення українського життя в Росій-
ській імперії на рубежі 1850–1860-х років. Аграрна та суспільно-
політичні реформи сприяли не лише фізичному розкріпаченню україн-
ського селянина, а викликали кардинальні зміни в його соціальному й 
побутово-домашньому житті. Патріархальна кріпацько-селянська Україна 
під впливом економічних чинників змінювала форми національного 
життя. Як відзначає дослідниця І. Абрамова, цей процес мав дві сторони. 
З однієї, Т. Шевченко розбудив національну свідомість, зверненням до 
народної творчості й історії, закрив роздмухуване імперськими істори-
ками, літераторами й політиками питання про нібито одноетнічність укра-
їнців і росіян. З іншої, часи формування світогляду митця відзначені 
наступом царату на культурно-національні права українців, який вия-
вився в офіційних заборонах української мови, цензурних заборонах 
нечисленних україномовних видань, посилення русифікації в системі ос-
віти. Навіть, найчисельніша верства українського народу — селянство — 
органічний носій національної ідентичності — потребувала посиленої 
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націо-культурної просвіти. Тому письменники пошевченківських часів, 
діячі київської «Старої Громади», перейнявши ідеали Кирило-Мефо-
діївського братства, розпочали активну рятівну працю на ниві збереження 
самобутніх вартостей духовності нації — історії, мови,звичаїв, обрядів та 
інших фольклорно-етнографічних зразків культури14.  

Великий Кобзар неодноразово звертався до образу Б. Хмельницького, 
як у поетичній, так і у художній творчості. Вперше — у 1837 р., в офорті 
«Смерть Богдана Хмельницького». Свої враження про події минулого 
Т. Шевченко передав також у роботах «Дари в Чигрині 1649 року», 
«Богданові руїни в Суботові», «Богданова церква в Суботові», в останніх — 
переважає елегійний настрій. У поетичній творчості образ Хмельниць-
кого розкрито у таких творах поета: у віршах («Розрита могила», 
«Великий льох», «Стоїть в селі Суботові», «За байраком байрак», «Осії. 
Глава XIV», «Якби-то ти, Богдане п’яний…» та ін.); драмах («Назар 
Стодоля», «Никита Гайдай»), російськомовній прозі («Близнецы», «Про-
гулка с удовольствием и не без морали»)15.  

І. Нечуй-Левицький також виявляв великий інтерес до періоду Хмель-
ниччини і постаті гетьмана Богдана. Спробуємо проаналізувати трак-
тування образу Богдана Хмельницького, оцінку його постаті у творчості 
Т. Шевченка та І. Нечуя-Левицького, зокрема у нарисі «Український 
гетьман Богдан Хмельницький і козаччина»16.  

Джерельна база праці І. Нечуя-Левицького, як і Костомарівська 
оцінка образу Б. Хмельницького, стверджує сучасний дослідник І. Про-
дан, базується перш за все на джерелах фольклорного походження 
(легендах і переказах, історичних піснях, думах та джерелах), давньої 
літератури (козацьких літописах), крім цих джерел, також послуговується 
історіографічними працями, зокрема й названими дослідженнями М. Кос-
томарова, який мав найбільший вплив на формування історичних погля-
дів І. С. Нечуя-Левицького. Про це свідчать не тільки зіставлення їх 
праць, а й захоплення Нечуя-Левицького творчістю Костомарова, якого 
він називав «невсипущим нашим істориком». Певний вплив на Нечуя-
Левицького справили також праці В.Б. Антоновича17.  

Основою для написання своїх творів та особистої оцінки гетьмана 
Богдана Хмельницького для Тараса Шевченка була «Історія русів», зо-
крема М. Драгоманов, підкреслював цей вплив на формування світогляду 
молодого поета: «Між 1840 і 1844 pр., видно, Шевченко натрапив на 
«Историю русов», ... і вона запанувала над його думками своїм укра-
їнським автономізмом і козацьким республіканством, своїм духом, у 
якому до патріотизму козацьких літописців XVII–XVIII ст. й кобзарських 
дум прибавилась якась доля європейського республіканства часів декаб-
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ристів. Шевченко брав з «Истории русов» цілі картини і взагалі ніщо, 
крім Біблії, не мало такої сили над системою думок Шевченка, як ця 
«История русов»18. 

За структурою історичний нарис І. Нечуя-Левицького «Український 
гетьман Богдан Хмельницький і козаччина» 19 можна умовно поділити на 
дві частини: перша — «Козаччина»20, що являє собою популярну роз-
повідь про козацтво, про українських гетьманів до Б. Хмельницького, про 
Берестейську унію, повстання під проводом К. Косинського, С. Нали-
вайка, Т. Трясила і П. Павлюка; друга — «Український гетьман Богдан 
Хмельницький»21 цілковито присвячена постаті українського гетьмана-
державотворця і становить для нашого дослідження найбільший інтерес. 
За стилем письма простежується перш за все художня майстерність 
автора, відчувається, що текст написаний насамперед літератором, мит-
цем, а не вченим. Перевага віддається не стільки інформуванню про події, 
скільки їхнім описам22.  

Одним зі знакових моментів при аналізі образу Б. Хмельницького є 
питання про причини війни між українцями та поляками. Ось як їх 
трактує І. Нечуй-Левицький: «Я задумав помститись над панами ляхами 
не за свою тільки обиду, а за віру й народ; допоможіть міні: пошліть до 
мене хоч по два, по три чоловіки з кожного села! промовляв він до всіх, і 
всі обіцяли встати з ним на Польщу23». Окреслюємо головною мотива-
цією дій гетьмана — не особистісні проблеми, а долю усього україн-
ського народу і надзвичайно важливе питання захисту православної віри.  

Автор нарису про Богдана Хмельницького, І. Нечуй-Левицький вико-
ристовує різні форми для характеристики гетьмана. Подає оцінні харак-
теристики гетьмана, як через призму свого бачення, так через сприймання 
іншими історичними особами. Однією з неоднозначно по трактованих 
дослідником сторінок Хмельниччини є прийняття і підписання Б. Хмель-
ницьким та поляками Зборівського миру (1649) за вимогою кримського 
хана. Ось як описані автором умови договору: «Хмельницький написав 
знов свої постанови для згоди та мира і післав з ними двох полковників. 
Полковники прийшли в пишний королів намет і поклали перед ногами 
короля лист Хмельницького. Хмельницький домагав ся повної амнестії 
цеб-то, щоб простили козаків за повстання, нікого не потягли на будлі яку 
кару та одповідальність, щоб козакам вернули їх давні вольности, щоб 
реєстрового війська було сорок тисяч, і щоб король одділив для козаків 
границю, куди польське військо навіть не мало-б права вступати; щоб на 
Україні не було унії, жидів і католицьких ченців єзуїтів, щоб київський 
митрополит мав однакове право з варшавським і сидів у варшавськім 
сеймі поруч з ним, щоб у Київі, окрім шкіл українських, не могло бути 



Оцінка гетьмана Б. Хмельницького в творчості Т.Г. Шевченка та І.С. Нечуя-Левицького 

 223 

ніяких інших польських, щоб на Українї воєводами, старостами й іншими 
урядниками були тілько значні родовиті українці а не поляки, і щоб 
Чигиринське староство було записано по вік на дохід гетьманської ко-
зацької булави, як засад на гетьманське прожиття»24. 

І. Нечуй-Левицький, відзначаючи можливі помилки і прорахунки 
гетьмана, чи ж окремі програні битви, змінює схвальний тон оповіді до 
мінорного, осудливого. Далі все ж намагається виправдати Богдана через 
можливе «прозріння» гетьмана, самоусвідомлення хибних кроків чи дій. 
Звертається в такому трактуванні до форми монологу: «Підвели мене, 
пани поляки, як під монастир: вони мене вговорили пристати на такий 
мир, з котрого нічого не вийде. Нехай буде сорок тисяч козаків, що ж я 
робитиму з усіма селянами? Вони мене вб’ють, а на ляхів таки 
встануть»25.  

Дослідниця Алла Калинчук, аналізуючи стиль і мову історичного 
нарису І. Нечуя-Левицького, відзначає його близькість до стилю худож-
нього: «Він був етапом у виробленні письменником художньої моделі 
історичної прози, написаний соковитою мовою, емоційно, проте художніх 
образів у ньому ще обмаль. Називаються імена, робляться посилання на 
дати, місцевість, використовуються красномовні зіставлення, епітети»26.  

Аналізуючи нарис І. Нечуя-Левицького, слід відзначити схожість в 
оцінці гетьмана з оцінкою М. Костомарова у його монографії. Тому спра-
ведливою є твердження Ю. Волинець, що, порівнюючи праці обох авто-
рів, трактування образу гетьмана в монографії М. Костомарова більш 
розлогі, а в нарисі І. Нечуя-Левицького інформація подана стисліше. 
Цікавими в обох працях є наведені оціночні характеристики гетьмана 
Б. Хмельницького у фольклорі українським народом. Подані вони також 
практично в ідентичному формулюванні: то різко позитивні, то нега-
тивного характеру, але в обох працях дослідники акцентують на мож-
ливому прощенні народом Богдана Хмельницького, виправданні окремих 
його дій, розумінні вчинків. Щоправда, говорити про певну ідеалізацію 
постаті Б. Хмельницького цими авторами також не варто. Дослідники, 
подаючи окремі факти з життя гетьмана, намагаються не нав’язувати 
читачеві своєї позиції, думки, пропонуючи таким чином кожному зробити 
висновок самостійно. Обидві праці написані в художньо-популярному 
стилі невипадково, адже свого часу М. Костомаров наголосив, що ця 
праця («Богдан Хмельницький») написана «не у вигляді систематичної 
історії, а розповіді, не для вченого кола спеціалістів, а для публіки27».  

Можемо сказати, що Нечуй-Левицький вибірково використовував 
матеріал для своїх творів: зокрема нарисами і працями М. Костомарова 
він більше скористався при написанні власних історичних нарисів, і лише 
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частково при написанні історичних романів. Зауважимо при цьому, що 
постать Богдана Хмельницького у вказаних нечуєвих романах — окрес-
лена лише епізодично28.  

Пояснень щодо впливу монографій М. Костомарова на історичну 
белетристику, зокрема історичний нарис «Український гетьман Богдан 
Хмельницький і козаччина» І. Нечуя-Левицького, може бути декілька: це, 
по-перше, захоплення письменника поглядами й концепціями відомого 
історика; по-друге, особисте знайомство митця з ученим; по-третє, істо-
ричні монографії М. Костомарова «Богдан Хмельницький», «Гетьманство 
Виговського» були одними з найповніших, найкомпетентніших і найпо-
пулярніших наукових досліджень другої половини ХІХ ст., запозичуючи 
фактаж історичного змісту, який водночас вирізняється й певним сту-
пенем художності, і зважаючи на його історичну вірогідність та ймовір-
ність, І. Нечуй-Левицький створив, використовуючи право письменника 
на домисел і вигадку, історично відповідні, документально-співвідносні 
художні полотна з історичного минулого України29.  

Оцінка постаті гетьмана Б. Хмельницького у творчості І. Нечуя-
Левицького ґрунтувалась на матеріалах напрацювань історичної науки, 
метою створення науково-популярних нарисів було бажання автора 
ознайомити найширші верстви простого українського люду з власною 
історією, висвітлити історичні події і факти драматичної історії в худож-
ньому стилі, доступною і зрозумілою мовою для пересічного українця.  

Оцінка постаті Б. Хмельницького у творчості Т.Г. Шевченка є неод-
нозначною та суперечливою, на відміну від нарисів І. Нечуя-Левицького, 
і потребує детального аналізу.  

В оцінках російських істориків початку XIX ст. міфологізований 
Б. Хмельницький виступав ідеалом вождя й водночас — зразком «геть-
мана, вірного цареві», а міфологізований-таки (точніше, демонізований) 
І. Мазепа — слугував за такий собі еталон зрадливого царедворця, то 
відтепер акценти стали мінятися30.  

У «Великому льоху» (1845) Т. Шевченко показує себе ворогом Бог-
дана Хмельницького, який «присяг Москві», і прихильником І. Мазепи, 
якого вояків «порізала Москва» в Батурині й під Полтавою, а найбільше 
«славного Полуботка», котрий в «Истории русов» малюється, як «остан-
ній Катон козацької республіки». Невдовзі Т. Шевченко приходить до 
переконання, що «нерозумний син» Хмельницький (варіант: «п’яний») 
«занапастив матір-Україну» (твори: «Великий льох», «Чигрине, Чиг-
рине», «Якби то ти, Богдане п’яний», «Стоїть в селі Суботові» та ін.). 
Головну Шевченкову міфологему щодо Хмельницького можна викласти в 
кількох рядках із «Суботова»: 
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...Отаке-то, Зиновію. 
Олексіїв друже! 
Ти все оддав приятелям, 
А їм і байдуже, 
Кажуть, бачиш, що все-то те 
таки й було наше...» — і так далі31.  

На відміну від оцінку про те, що Б. Хмельницький зробив добру 
справу, підписавши угоду з російським царем на Переяславській раді 
1654 р., Т. Шевченко так оцінював цей акт: «Україна потрапила ще в 
більшу кабалу. Богдан «молився, щоб москаль добром і лихом з козаком 
ділився». Але не так сталося. Російський уряд не дотримався угоди, йому 
потрібні були лише гроші та нові території. Поет картає гетьмана, гово-
рячи, що москалі з нього сміються, нікому навіть полагодити церкву, в 
якій він похований. Разом з тим вірить, що розвалиться та «церков-
домовина», «і з-під неї встане Україна. І розвіє тьму неволі. Світ правди 
засвітить... »32.  

Негативну оцінку Богдана поділяв із Т. Шевченком П. Куліш, але 
підстави для такої оцінки у нього були цілком інші. Для П. Куліша 
втраченим раєм, що його зруйнувала Хмельниччина, був «золотий спо-
кій» першої половини XVII ст., з господарчим освоєнням незайманих 
степів та розквітом київської «високої культури» під патронатом Петра 
Могили. Не те у Т. Шевченка. Для нього міфологічним щасливим «перед-
пороговим» часом була доба вільного козакування у широких степах — 
доба, коли «запорожці вміли панувати» (за П. Кулішем — доба анти-
культурного руїнництва). Натомість край цьому щастю поклав, хай і не 
усвідомлено (тому він — «нерозумний»), саме Хмельницький, «від-
давши» Україну в московську неволю33.  

Однак ставлення поета до постаті гетьмана Богдана Хмельницького 
амбівалентне. Т. Шевченко так і не став переконаним «іконоборцем» 
героя-Богдана. Поза діаметральною переоцінкою Переяслава, Шевченко 
нічого не намагається змінити в міфології Хмельниччини й узагалі — 
козаччини. Це видно у поетовій (досить плутаній і неясній, варто зазна-
чити) відповіді на своє-таки запитання: 

«За що ми любимо Богдана? 
За те, [за] що москалі його забули, 
У дурні німчики обули 
Великомудрого гетьмана»34. 

В одному поет очевидно не мав рації — «москалі», себто офіційна 
російська влада, зовсім не «забула» про Б. Хмельницького, а навпаки — 
єдиного з-поміж українських гетьманів включила до всеімперського пан-
теону героїв35. 
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Отже, оцінка постаті Б. Хмельницького у творчості Т.Г. Шевченка та 
І.С. Нечуя-Левицького відрізняється в залежності від використаних істо-
ричних джерел, на які опиралися автори, також вплив на кожного з 
авторів мала суспільна думка в період життя автора. Т. Шевченко у своїй 
творчості піддає критиці політику гетьмана Хмельницького, але водночас 
і позитивно оцінює державотворчі процеси, які він проводив. І. Нечуй-
Левицький на відміну від великого Кобзаря, не нав’язує власні судження 
читачеві, а передає в художньому стилі у своїх нарисах епізоди з історії 
українського народу. Нариси Івана Семеновича зорієнтовані на широкі 
верстви українського населення, метою історичних брошур автора є фор-
мування національної самоідентичності серед українського населення 
Російської імперії. Спільним в їх оцінках є неоднозначність постаті вели-
кого гетьмана і визнання його видатної ролі в історії України. 

Перспектива нашого дослідження полягає в системному висвітленні 
теми національно-культурної діяльності І. Нечуя-Левицького, а також 
аналізі впливу творчості Т.Г. Шевченка на становлення І.С. Нечуя-
Левицького як письменника. 
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О.В. Шпонарська 

(м. Київ) 
 
ТАРАС ШЕВЧЕНКО В КУЛЬТУРНОМУ ЖИТТІ ГРУЗІЇ 

 
 
У світлі активного співробітництва України та Грузії в культурно-

гуманітарній сфері завжди важливою залишається тема історико-куль-
турних зв’язків українського та грузинського народів, і в цьому контексті 
актуальною є висвітлення творчості генія української нації Тараса Шев-
ченка — людини — борця за волю всіх поневолених націй, яка не була 
байдужою до долі православних народів. 

Історіографія проблеми «Тарас Григорович Шевченко і Грузія» пред-
ставлена як науковими студіями сучасників поета, так і науковцями 
Грузії. Багато грузин-сучасників поета радо згадують його, як одного з 
тих небагатьох, чиє ім’я сприймалося як символ України, її народу, 
вважаючи його дивовижним поєднанням людини і громадянина, митця і 
борця. Одним з найцінніших спогадів про Тараса Григоровича є стаття 
видатного грузинського поета й суспільного діяча Акакія Церетелі, який 
познайомився з Тарасом Григоровичем Шевченком у Петербурзі, будучи 
студентом університету — «Мої спогади про Шевченка». Пригадуючи 
своє знайомство з видатним сином українського народу, він стверджує, 
що саме у Кобзаря він навчився любові до Батьківщини. Таких людей, на 
думку А. Церетелі, народжує лише велика нація, але і такі генії, крім своєї 
нації, належать й іншим1. Знаковою у контексті нашого дослідження є 
стаття поета, доктора філологічних наук, професора, заслуженого діяча 
мистецтв України Рауля Чілачави «Шевченко і Грузія», в якій досліджено 
поезію Т.Г. Шевченка. Автор зіставляє його з поетами Грузії середини 
ХІХ ст. і визначає схожість у тематиці їх творчості. Своє ставлення до 
великого українського поета автор виражає таким порівнянням: «…Каже 
грузинський літописець про одного нашого царя «безстрашний наче 
безтілесний», але цими словами можна охарактеризувати і Т. Шевченка, 
за його творчий та громадянський подвиг…»2. 

Не можна також пройти повз грузинів-перекладачів Шевченківських 
творів, а саме: Олександра Абашелі, який переклав грузинською мовою 
вірші Великого Кобзаря «Доля» та «На Великдень, на соломі», що 
ввійшли згодом до грузинських видань творів Тараса Шевченка «Вірші і 
поеми» (виданих у Тбілісі 1939 р. і 1952 р. та «Вибране» (Тбілісі, 1961); 
Іраклія Абашидзе, одного із перших перекладачів «Заповіту» (Тбілісі, 
1936), «Лілеї» (Тбілісі, 1939) та «Москалевої криниці» (Тбілісі, 1952)3. 

©  О.В. Шпонарська, 2014 
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Власне зародженням особливого ставлення Т.Г. Шевченка до Грузії 
та грузинського народу можна вважати лист молодого, але на 1843 рік 
уже відомого поета і художника, до помічника-попечителя Харківського 
навчального округу — Миколи Андрійовича Цертелєва, нащадка гру-
зинських князів Церетелі, що 1819 р. першим опублікував у Петербурзі 
«Опыт собрания старинных малороссийских песен», з проханням про 
спонсорство та сприяння виданню альбому офортів (різновиду гравюри 
на металі) «Мальовнича Україна». Т.Г. Шевченко, до речі, надалі завжди 
вважав, що саме допомога цього етнічного грузина зіграла неабияку роль 
у широкому розповсюдженні його робіт в подальші роки4.  

Ставлення Т.Г. Шевченка до грузинської нації було досить шаноб-
ливим і пієтетним. Зустрічаючись також зі своїми друзями-грузинами, з 
якими він познайомився ще за часів студентства в Петербурзькій ху-
дожній академії, Т.Г. Шевченко цікавився подіями, культурою, тради-
ціями, долею братнього православного народу і завжди захоплювався: «як 
багато спільного у цього народу з нашим5». Аналіз поезій поета засвідчує, 
що Тарасу Григоровичу Шевченку за долю Грузії, її народу, здавалося 
боліло так само, як і за Україну. Зустрівшись наприкінці жовтня 1845 р. зі 
своїм університетським товаришем О. Афанасьєвим-Чужбинським, відо-
мим українським і російським письменником, етнографом, фольклорис-
том та мовознавцем, який на той час проходив службу на Кавказі, 
«Т.Г. Шевченко розпитував його про всі тутешні традиції та суспільно-
політичні події на Кавказі»6.  

Особливо йому важко було сприймати новину про смерть друга — 
Я.П. де Бальмена. Молодий художник-аматор, офіцер перебуваючи в 
діючій армії, був призначений ад’ютантом командира 5-го корпусу гене-
рала О.М. Лідерса, який керував Даргинським походом. Під час відступу 
генерал відрядив де Бальмена на розвідку, але він був убитий у сутичці з 
чеченським загоном у районі Шуанійських висот. На смерть друга 
Т.Г. Шевченко написав одну з найвідоміших своїх поем «Кавказ»7. 

У поемі немає подій. Це більше роздуми Т.Г. Шевченка про неспра-
ведливість і жорстокість, а також про лицемірство сильних світу. 
Т. Шевченко засуджує політику російського самодержавства щодо воле-
любних кавказців, яке вважає, що має право «вчити» інші народи (у 
цьому випадку народи Кавказу), як вони мають жити і що саме лише 
православна самодержавна Росія має «нести» цивілізацію та культуру 
«відсталим народам». Т. Шевченко пише із неприхованим сарказмом: «ми 
християне; храми, школи, усе добро, сам Бог у нас»!8 Але й на противагу 
таким поняттям Т. Шевченко згадує Сибір, тюрми Російської імперії, і 
таким чином, викриває жорстокість колонізаторської політики самодер-
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жавства, закликаючи до повалення царизму. Використаний в поемі образ 
Прометея символізує народну силу, що не вмирає; образ орла — символ 
російського самодержавства, що веде загарбницьку війну. Кожний з 
образів яскраво вимальовується через протиставлення один одному, зо-
крема, жорстокість одного (орла) і живучість іншого (Прометея). Поет 
підносить дві взаємозв’язані теми — розвінчування загарбницької полі-
тики царського самодержавства й уславлення волелюбного духу народів 
Кавказу й усіх народів світу9. 

Уся творчість Т.Г. Шевченка, пронизана тугою за зруйнованою Січ-
чю, втратою Гетьманщини. У цьому векторі поезію Т. Шевченка можна 
порівняти з поезією відомих грузинських літературних діячів, а саме 
О. Чавчавадзе, Г. Орбеліані, Н. Бараташвілі. Як схожі Шевченкові «Нема 
на світі України, нема на світі іншого Дніпра!»10 на відомі рядки Г. Ор-
беліані «Де є інша Грузія на світі?»11. 

Майже дослівно перегукуються рядки Т. Шевченка та О. Чавчавадзе: 
«А гірше — спати, спати. 
І спати на волі! «(Т. Шевченко)12 
«О Боже, Боже, все спати, спати; 
Коли ж прокинутися нам?» (О. Чавчавадзе)13 

Саме тому ідея поезії Т. Шевченка завжди була зрозумілою грузин-
ському народу. У віршах Кобзаря грузинський читач може зустріти рідні 
образи, як-от: сестри-зорі. Цей образ неодмінно нагадає їм рідний мег-
рельський фольклор: яснолиці зорі-брати і сестри мої. Яскраві порівняння 
можна зустріти у поетів двох націй і щодо пануючої в той час влади. 
Вони одночасно намагаються показати всю абсурдність колоніальної 
політики Російської імперії у країнах з багатовіковою історією та автен-
тичними традиціями14. 

Смерть Тараса Шевченка болісно сприйняла грузинська літературна 
еліта ХІХ ст. Кавказькі поети завжди достойно згадували Великого Коб-
заря і жалкували про втрату генія. Бути присутнім в Україні під час 
святкування Шевченківських днів вважалося великою достойністю та 
честю. Від 1939 р. актуальним стало проведення в Грузії урочистих 
засідань Спілки письменників Грузії, присвячених річницям днів народ-
ження Т.Г. Шевченка. Право виступити на таких засіданнях вважалося 
найбільшою честю для літераторів. 

Однією з найголовніших подій у сфері культурно-гуманітарного спів-
робітництва за останні 10 років стало відкриття пам’ятника Тарасові Гри-
горовичу Шевченку у Тбілісі. 4 березня 2007 р., у рамках офіційного 
візиту Президента України Віктора Ющенка до Грузії, в контексті по-
дальшого розвитку україно-грузинських відносин, була проведена цере-
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монія відкриття пам’ятника Т.Г. Шевченку в центрі столиці Грузії. В уро-
чистій частині заходу Президент Грузії Михаїл Саакашвілі, навіть, про-
читав один з віршів Т.Г. Шевченка українською мовою, якою він володіє 
досить досконало (у свій час він навчався і закінчив Київський націо-
нальний університет імені Т. Шевченка).  

Саме з цього часу доброю традицією в Грузії стало проведення 
урочистих заходів, присвячених Шевченківським дням, а також прове-
дення загальногрузинського конкурсу читців поезії Кобзаря15. 

Під час серпневої зустрічі 2013 р. першого заступника міністра куль-
тури Тимофія Кохана та Надзвичайного і Повноважного посла Грузії в 
Україні Міхеїла Уклеба активно обговорювалось питання участі грузин-
ської сторони у святкуванні 200-річчя від дня народження Тараса Шев-
ченка. Передбачається проведення днів Грузинської культури в таких 
містах України як Київ, Львів, Донецьк, Одеса напередодні Шевченків-
ських днів, а також активна допомога грузинської сторони у проведенні 
інших заходів присвячених річниці народження Шевченка, адже весь 
2014 рік був оголошений роком Тараса Григоровича Шевченка16. 

Отже, зважаючи на схожість долі грузинського й українського наро-
дів, творчість Т.Г. Шевченка є актуальною не лише в Україні, але і в 
Грузії — християнській, православній країні, яка також століттями страж-
дала від утисків та загарбників на своїх землях. Особливо цікавою стала 
поезія Кобзаря на теренах Грузії в середині ХІХ ст. — часу інкорпорації 
Грузії до Російської імперії. 

Знайомство грузинської літературної еліти з Кобзарем часто пород-
жувало у грузинських поетів прагнення до створення чогось подібного — 
віршованого опису історії, страждань та переживань свого народу.  

Тарас Григорович Шевченко з його триєдиним принципом «Доля! 
Воля! Україна!» відіграв велику роль у формуванні культурної свідомості 
грузинів, за що і сьогодні в Грузії радо шанують нашого Великого 
Кобзаря. 
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