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Шевченківська література за останні роки.
Для студіювання творів і життя письменників дуже важне зна-

чіннє мають ювілеї. Вони викликають, з одного боку, пер гляд того, що
вже зроблено для освітлення життя і дїяльности, перевіряють,
доповнюють старі оцїнки і відкидають де-що,. як .помилкове, хибне; з
другого бок юв'леї викликають загальне поширенне інтересу до творчости
поета, шукають і розшукують перед ювілеями невідомі тв<~ри
письменника, про які істнують певні натяки, або твори відомі тай загублені в
піз: їйші часи. Завдяки таким розшукуванням ювілеї звичайно приносять
нові твори письменника або матеріяли для характеристики життя і
творчости письменника.

Се все стосуеть ся до ювілеїв в нормальних умовах кулатурного
жиітя. Шевченківському ювілею 1914 р. зовсїм ле пощастило, відбув
ся він в умовах ненормальних. Росийський вряд зробив в 1914 р.
чергове гоненіе на українську культуру і тим зробив неможливим широке,
як думали, святкуванне ювілею, одиноке достойне памяти великого
письменника, припинив, загальмував ту працю, яку було роспочато кола
святкування роковин поета. З другого боку, руїну доповнила світова
війна та викликаний нею ганебний утиск в Росії всього українського
культурного життя; коли припинено було всю українську пресу,
часописи, загальмовано усе українське наукове житте, тодї, разуміеть ся,
загальмовано й виконанне намічених видань, звйзаних з ювілеєм. Не
все-моглз появитись вчасно, дещо запинилось через війну і утиски
українського слова.

Нетерпляче очікували нових видань творів Шевченка, нових
критичних студій над текстом творів. Але сї надії не здійснили с*, ювілей
не принїс нових рецензій Шевченківського тексту, нових критичних
розслїдів тексту. Після двух повних видань Кобзаря 1906 і 1907 р.
вряд вернув справу до стану дореформного, до того покалїченого і
обтятого тексту Кобзаря", який був до 1905 р. Помимо того вряд
вчинив суд над видавцями повного Кобзаря і над повним текстом
Кобзаря, суд неприємний і важкий. Після того нормал: ний хід робот було
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припинено сими конфіскацією і судом і для надій про нове наукове ви-
даннє творів Шевченка не було вже ніякого грунту, desiderata сї прий-
шлось відложити до ліпшого часу.

В слідуючому огляді подають ся загальні уваги про більш
помітні матеріяли і статті, звязані з ювілеєм Шевченка; пізнїйше
зокрема можна буде зостановитись над певними порушеними питаннями ІІІев-
ченковських студій.

Між загальними характеристиками життя і дїяльности поета
треба зазначити Мих. Грушевського Великі роковини* (Збірник Наук.
Тов. в Київі) і Щевченкове столїтє" (Лїт.-ІІаук. Вістн. 1914. II):
надзвичайне значіннє Шевченка для зросту української свідомости XIК в.,
глибокі впливи і тісні звязки між поетом і його читачами -се все

підкреслюють коротенькі, а разом багаті змістом замітки Мих.
Грушевського з (приводу великого ювілею, дуже замітні серед звичайних
заміток Шевченківської літератури.

З загальних коротких біографічних начерків занотуємо Хв. Ма-
тушевського Т. Г. Шевченко Жизненный путь"' і Шевченко въ
исторической обстановкѣ* ( Укр. Жизнь*, 1914. II). Перша
коротенько розповідає про головні моменти життя поета, друга намічає ті
історичні впливи, під якими склало ся житте українського суспільства.

Деякі статї- детально обговорюють окремі періоди життя поета..

Першою по змісту треба поставити статтю Ів. Стешенка Житте і
твори Т. Шевченка* (Зап. Н. Т. ім. III. т. 119): оповідає вона про дитячі,
клонячі і парубоцькі роки поета до визволення його з кріпацтва (ст.
1 58). Після відомої біоґрафії Т. Шевченка, написаної О. Кониським,.
матеріала прибуло не так багато, так що, ся стаття цікава, як доклад-
нїйше розробленне та перевірка відомих вже ранїйше матеріялів.
Дійсно, автор статті дуже уважно простудіював матеріяли, які належать.
До сих років життя поета і се дало можливість зауважити помилки
сучасників та хибні висновки пізнїйших письменників, які студіювали
житте Шевченка. Зазначимо такі поправки: про побут селянства пана.
Енґельгардта, про перших вчителів Шевченка, про невдячність* поета
до імператорської родини. Уважне відношенне до джерел і докладний
перегляд висловлених поглядів роблять сю статтю дуже корисною.

Дитинному коханню Шевченка, його маленькій, кучерявій*
Оксані присвячено дві спеціяльні статті  О. Олександренка Оксана*
( Шевченківський збірник* 1914) та II. Зайцева Оксана" ( Вѣстникъ.
Европы* 1914, по українськії Київ. 1918). Обидві статті зачіпають теж
саме питаннє спомини поета про своє коханнє дитинних років і се-
тим більш цікаво, що зосновують ся на новознайденій поезії
Шевченка посвяті до теми Черниця Марьяна*. Та надзвичайна чула
ніжність, якою письменник оточує свою подругу дитинних часів, робить

Україна. 8



118 Ол. Грушевський.

' іо кучеряву Оксаночку чарівно-близькою нам, більш близькою, ніж
иньші жіночі персонажі творів Шевченка і дослідники так охоче
звертали ся і ще звертатимуть ся до сїєї трохи загадкової постати
красуні з чулим серцем та нещасливою долею.

До юнацьких років поета відноситься замітка Вас. Щурата
Варшавський учитель Шевченка" ( Літературні начерьи"), присвячена
вченню Шевченка в Варшаві у Фр. Лямпі. Коротенька характеристика
артистичної дїяльности Фр. Лямні намічає разом з тим кілька
запитань: чим міг вплинути на Шевченка артист Лямпі своєю манерою,
чим могли вплинути на поетичні твори Шевченка малюнки Лямпі і як
вилинула на молодого Шевченка знайомість з надзвичайно гуманним,
чулим і щирим артистом. ГІа сї запитання дано в замітці Щурата
лише загальні натяки: для загального начерка впливів на Шевченка
дуже важно вияснити вплив щиро-артистичної вдачі і- чулого доброго
серця, коли, особливо, пригадати пізнїйші -відносини Шевченка до
Брюлова, на грунті приязни і артистичного порозуміння. ,

Подіям і переживанням петербурзьких років присвячена стаття
О. Олександренка З петербурзьких років 1838  1843
( Шевченківський збірник"): в сїй статті зостановляєть ся автор на
переживаннях Шевченка петербурзських років і відгомоні сих переживань
в творчости поета. Так намічено основні теми поезій Шевченка того
часу спомини минулого, туга за милим покинутої дівчини, самотність,
на чужинї се все улюблені теми поета в поезіях того часу, теми,
навіяні йо!ю тодішніми переживаннями.

Петербурзьких часів дотикають ся по свойому змісту матеріяли,
подані К. Широцьким Документи про Т. Шевченка з архіва С.-Пе-
тербурзської Академії Художеств" ( Зап. Наук. Тов. ім. Ш. 119). Сі
матеріяли в дечому иідтвержують ті відомости, які і ранїйше було вже
прийнято до біографій поета, в дечому значно їх доповнюють. Так,
наприклад, відомости про відносини гр. Хв. Толстого до Шевченка
поширюють ся вказівками про листи Хв. Толстого в справі Шевченка.
Сї листи гр. Толстого доповнюють ранїйш відомі звістки про поворот
Шевченка до столиці і умови його перебування там під доглядом
поліції і контролем Академії Мистецтв. Деякі цікаві відомости подає ли-
стуваннє врядове з приводу смерти Шевченка і того майна, що
лишило ся після поета.

Багато цікавого надруковано для характеристики дїяльности Ки-
рило-Методїевського братства і участи в ньому Шевченка. Передо
всїм треба занотувати надзвичайно коштовний матеріал для історії
Братства: се слідство в справі братчиків. З початку появилась в друку
Записка Вас. Білозерського" (Україна 1914 І); надзвичайно цікава

ся записка по загальним висловленим в нїй поглядам і по думкам про
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цїль і тактику общества". Протоколи слідства надруковані в Збірнику
пам. Т. Шевченка" (Зап. Наук. Тов. у Київі т. ХІѴ/ХѴ*).

Сї матеріяли дають для історії Братства надзвичайно цінні
вказівки. З одного боку пляни і діяльність Братства, з другого боку
слідство і суд над Братством описані тут докладно і виступають
надзвичайно яскраво. Доповнення для характеристики плянів Братства дає
записка Василя Білозерського. Систематизуючи роскидані в сих матерія-
лах окремі вказівки, ми можемо знайти відповідь на запитання: як шла
праця в Братстві, яку ролю грали в' нїм визначні діячі кожний
зокрема, як сталось нещастє і в якому дусї вело ся слідство над
братчиками. Для сих. відповідей маємо в ново-надрукованих матеріялах дуже
багато цінних вказівок, їх відразу прибуло далеко більше, нїж було
зібрано за минулі роки студіювання сих питань про Братство. Розу-
мієть ся, потрібно уважне порівнянне ріжних звісток, бо сї заяви на
слідстві зроблено ріжними особами і з ріжними замірами: де хто, як
донощик Петров, мусїв в своїх інтересах де-що побільшити, поглубити
значіннє і цінність своїх изысканій", як се чемно названо в його
заяві; де-хто знав сам не багато і через те таїв 'не багато; нарешті
визначні діячі, які приймали велику участь і мали велике значіннє,
мусїли багато таїти від слідчих на допитах і свідомо обмежувати себе
в своїх признаннях. Се треба обовязкйво мати на увазі при перегляді
та аналізі роскиданих в признаннях звісток. Наприклад, поясненне
Петрова про зносини Гулака з поляками (с. 112) належить до таких,
які вимагають детальнїйшого перегля у та порівнання з иньшими
звістками про ті-ж самі відносини до поляків: засновуватись на сїй лише
вказівці донощика не можна. З другого боку і головні діячі Братства,
під тим тяжким вражіннєм слідства і допитів, не вповні вірно
освітлювали минуле, помиляючись в деталях. Сю псіхольоґичну прикмету
треба мати також на увазі, приступаючи до повного використання
матеріялів слідства над братчиками.

Кирило-Методієвське братство становить певну епоху як в життю,
так і в творчости Шевченка. Погляди і думки Братства не лишили ся
тільки поглядами Шевченка, як суспільного діяча, але перейшли в
політичну творчість, вплинули на неї і прищепили нові погляди на
минуле і овїнку сьогочасного. Таким чином деяким увагам з приводу сих
новонадрукованих джерел більш відповідне місце е огляді статей,
присвячених розвою творчости поета.

В життю поета велике значіннє мали приязні відносини до деяких
людей. На ріжній основі завязувались і зміцнились сї приязні
відносини поета, в ріжних напрямах шли вони, поширюючись і поглублю-
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ючись. З деякими була у Шевченка лише приязнь, з другими були ще-
тїсні звязки культурних впливів і спільних інтересів. Простежити
докладно сї відносини і впливи не завжди можливо.

Польським знайомствам Шевченка, починаючи з молодих його
років, присвячена стаття Вас. Щурата Основи Іїїевченкових зноспк
з поляками" (Записки Наук. Тов. ім. Шевченка). Звичайний погляд,
що Шевченко познайомив ся з польськими демократичними думками
лише в Київі, зміняє Щурат і початки ознайомлення з сими думками
кладе на давнїйші часи, а ознайомденнє з польською мовою кладе ще
на часи життя в Кирилівцї та в Вільшаній (с. 221).

Відносинам Шевченка до Кухаренка присвячена стаття Ол. Гру-
шевського Шевченко і Кухаренко" ( Збірник памяти Тараса
Шевченка"). По листуванню, дневнику та творам прослїджено сї відносини
поета до Кухаренка в рр. 1841 1847. Дальші стадії відносин
Шевченка до Кухаренка зміцняють взаємну приязнь поета і чорноморця,
якого з такою глибокою сімпатією відзначали листи поета між
приятелів та близьких.

Відносини Шевченка до Котляревського зхарактервзовано в статті
С. Єфремова. Шевченко й Котляревський" (Збірник памяти Тараса
Шевченка). Для розуміння сих відносин, окрім присвяти чулої поезії
памяти помершого поета важнів уступи про Котляревського в пов.
Близнецы", написані під впливом відвідин: сї уступи наведено в статті

і вони поясняють стале відношеннє Шевченка до Котляревського мимо
ґрунтовної зміни в оцінці Енеїди".

Характеристику відносин між Шевченком і Гоголем подають дві
статті Вас. Щурата Шевченкове посланнє Гоголю" ( Літературні
начерки") і Лук. Мельникова Шевченко и Гоголь" (Укр. Жизнь
1914. II). Обидві статті тримають ся зовсім відмінних поглядів на
загальний характер літературної дїяльности великого друга", як його
зве Шевченко в Посланій" (великий мій друже!). По думці
Мельникова між Шевченком і Кулїшем глибоке проваллц. і, тільки не вірно
розуміючи ґрунтовні риси світогляду Гоголя, міг його уважати за
рідного собі (с. 101); навпаки Щурат підкреслює спільні глибокі, сімпатії
обох письменників до українського життя і народу і зосновує на тім
ґруи.'ї взаємну близькість Шевченка і Гоголя (с. 38). Як завсїди
буває в тих випадках, коли розмова йде про степень близькости, можуть
бути ріжні ОЦІНКИ, рІЖНІ ВІДТІНКИ В оцінках І ЛИШ И: ( І. ся неясним,
яким фактам дати перевагу при істнуваніпо ріжних фактів, котрими
можна зкористати ся для характеристики життя і творчости Гоголя.

Відносини між головними діячами К. М. Братства розглядає стаття
Олекс. Грушевського Шевченко і Кулїш" ( Шевченківський Збірник"
Птргрд. 1914). В часи перебування в Київі, Шевченко близько зів-
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шов ся з Костомаровим і Кулїшем. Впливи були взаємні: Шевченко,
син селянина кріпака, вніс в сї розмови і обговорення основних прин-
ціпів Братства те глибоке обуренне против соціального устрою та
гострий рішучий протест, якого у иныпих не було. Натомість знанне
минулого у Костомарова та ріжноманїтні інтереси Кулїша давали Шев-
ченкови цінне доповненне його власним інтересам та відомостям.
Спеціально Кулїш міг вплинуть на Шевченка своїми інтересами до
минулого України і до сьогочасного її побуту. Політичні основи минувшого
мало поки-що цікавили Кулїша, більше цікавив артистичний бік
минулих часів. Риси щоденного побуту та артистичного життя, народня
творчість, Живописная Україна" на зразок таких же
західно-європейських видань, як La France pittoresque найбільш захоплювали
Кулїша. Сї ріжноманїтні пляни народні казки і леґенди, давне панське
житте, домове урядженне, будинки панські і церкви, фамільні літописи
і листування і т. і. захоплюють Кулїша і людей близьких до Кулїша.
Завдячував і Шевченко сьому впливу поширеннем своїх плянів та
думок артистичних.

Для характеристики княжни Варвари Рєпніної новий матеріял
уміщено в вид. Русскіе Пропилеи" т. II. Т. Г. Шевченко и кн. В.
Н. Репнина". Те надзвичайне, виїмкове становище, яке займала в
життю поета ся розумна, освічена й чула дівчина, завсїди оточувало її
особливою увагою з боку біоґрафів Шевченка і дослідників його
творчости, увагою вповні зрозумілою. Найбільше рис для характеристики
приязни Шевченка та княжни дають листи, новий матеріял становить
важне доповненне.

Поруч з родиною Рєпніних в реєстрі близьких Шевченка треба
поставити родину Толстих. Матеріяли з Архиву Академії Мистецтв
{ Записки Наук. Товар, ім. Шевч. т. 119) містять в собі, між иньшим,
цікаві листи гр. Толстого. З сих листів гр. Хв. Толстого за 1857 р.
залишилось? чорновик і остаточно перероблений текст. Бажаючи випрохати
для Шевченка дозвіл жити в столиці і працювати в Академії
Мистецтва, віце-презідент Академії писав лист до презідента і до міністра
імператорського двора. Як відомо, поет рвав ся душею до столиці
з замірами поширити свою освіту, відпочити серед інтелїґентського кола
та відновити свої студії в сфері мистецтва. В листі до гр. Толсто!
12/ХІІ. 1857 р. зауважено: вы такъ искренно, съ такою теплою
любовью указываете путь, которымъ я могу достигнуть моей
возлюбленной академії. Благодарю васъ, мой друже милый, мой единый! Завтра
же пишу гр. Ѳеодору Петровичу письмо: въ ожиданіи благихъ
послѣдствій молюсь и уповаю". В звязку з сими плянами і були написані
листи гр. Толстого 28/ХІ1 і 29/ХІІ в справі Шевченка: онъ (Т. Ш.)
дотолѣ извѣстный своимъ замѣчательнымъ талантомъ въ живописи,
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отвыкъ отъ самыхъ обыкновенныхъ пріемовъ своего ис ;усств а . Далї
занотовано, що сї заняття мистецтвом можуть дати Шевч енкови
духовное обновленіе , а для сього треба жити в сто лицї (листи № XII
і XIII). Пі:ля звичайно-довгого в таких справах листування вряд
дозволив Ше вченкови жити в Петербурзі  і бувати в клясах Академії, але
під строгимъ полицейскимъ надзоромъ  взагалі і окрім того під сиеціяль-
ним должнымъ наблюденіемъ, дабы онъ не обращалъ во зло своего
таланта  (лист М® XV). Про се сповістили Шевченка Лазаревський і гр.
Толстая (Кониський І. с. 201 202) і тим чином скінчив ся для поета
важкий період очікування в Нижньому, коли поет по його власним
словам в лист! до Толсто! не міг читати і писати від несноснаго
томительнаго состоянія  (ласт від 5/1II 1858 р.). Се одне з тих
доповнень, які дають надруковані д. Широцьким матеріали з архиву
Академії Мистецтв.

Коли зазначити сї листи про відносини гр. Толстого до Шевченка,
треба згадати і иныпий матеріял про родину Толстих. Се зібрані
разом в окрему книгу спомини Кат. Юиге Толстої з її життя і
подорожай. Сї спомини давали цікаві риси для характеристики відносин між
Толстими і Шевченком, а окрім того освітлювали ту атмосферу, яка
панувала в домі Толстих: останнє дуже важно для вияснення, яким
саме впливам підлягав Шевченко в час свойого перебування в
Петербурзі' (Воспоминанія Е. Ѳ. Юнге Мва 1914 р.).

З надзвичайно глибокою симпатією відносив с'я поет до артиста
Щепкина, якого дуже шанував за артизм його души та чулість серця.
В листах Шевченка не раз згадуеть ся з щирою подякою добре чуле
серце артиста, який все, що міг, робив для заспокоєння поета в
важких умовах життя. З надзвичайною подякою зауважив Шевченко, як
Щепкин навмисно приїхав до Н. Новгорода, щоб^побачити там
Шевченка, якому тимчасово не давали змоги приїхати до столиці: тодї при
сценічній грі Щепкина пощастило Шевченкові зазнати хвилини
високої артистичної втїхи. Література про Щепкина побільшила ся
недавно загальною характеристикою Ал. Кизеветтера М. С. Щепкинъ.
Эпизодъ изъ исторіи русскаго сценическаго искусства  (Русская Мысль,
1916) і спеціяльною статтею М. Мочульського Мих. Щепкин і Тарас
Шевченко  (Літ.-Наук. Вістник, 1917. II III).

В статті М. Мо тульського звернено увагу на близькість
суспільних поглядів поета і артиста, які, і звязувала їх такими міцними
звязками (с. 237), і на можливий вплив Шевченка на Щепкина (с. 236) в
дусї глибшої оцінки українського культурного життя.
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Виясненню літературних і ідейних впливів на Шевченка
присвячено кілька статтей. Шевченко и Библїя  М. Славинського (Укр.
Жизнь, 1914. И) ставить питанне про вплив Біблії на творчість
Шевченка і дає де-які загальні уваги з тім напрямі. М. Сумцов поновляє
питаннє про звязки творчости Шевченка з народньою творчістю: стаття
Этнографизмъ Шевченки4* (Эгнограф. Обозрѣніе 1913. З 4)

зазначу є ріжні моменти в сїм питанню: перзнесеннє в твори народнїх по
глядів і переказів, характеристика в творах народних звичаїв та
обрядів, згадки про долю та злиднї, народні приказки etc. В пньшій статті
Любимыя народныя пѣсни Шевченка" (Укр. Жизнь, 1914. II)

зауважено, як Шевченко любив співати народпї піснї, записував їх і
переносив з них образи, порівнання і вирази до своїх творів. Впливам
польських революційних думок присвячена розвідка Вас. Щурата
Основи Шевченкових зносин з поляками" (Зап. Наук. Тов. ім. Шевченка,

т. 119): переглянувши головні течії польської
революційно-демократичної думки, головні твори і заяви польських
революційно-демократичних гуртків, письменник шукає в творах Шевченка слідів сих
думок і дає при тому дуже багато цікавих паралєлів, але не зо всіма

ниуи можно погодитись. Як се часто буває з дослідниками нових, не-
зазначених ранїйше, впливів, є спокуса побільшити межі сих впливів
і дати їм ширший грунт: так і у Вас. Щурата до впливу польських
революційно-демократичних думок, наприклад, зачислено і теми Шев-
ченковських творів про покриток (с. 341) і характеристику дїяльности
княжни на селі мов сизая голубонька село облетіла..." (с. 347) се
здаеть ся вже зайвим шукати для сього польських впливів. На
релігійних поглядах Шевченка і братчиків і на можливости впливів з
боку християнсько-соціалістичної течії французських письменників (як
Ламене), спинив ся М. С. Грушевський в своїй статті про
Кирило-Методієвське брацтво (часоп. Промінь^), вказуючи ті моменти, які
сполучають християнсько-соціалістичні думки з поглядами- Брацтва..

З статей про головні прикмети творчости Шевченка зазначимо
де-які важнїйші. Сумцов в статті про гуманізм Шевченка (Збірник
памяти Т. Шевченка) спиняєть ся переважно на альтруїстичних
поглядах поета, хоч при тім зачіпає і деякі иньші питання, як, наприклад,
вплив народнїх пісень (с. 29). Джерела гуманізму
Шевченка природна чулість серця, вплив Брацтва і вплив народньої творчости, глибоко
перейнятої альтруїстичними почуттями  так уявляє собі дослідник
основні джерела глибокого гуманізму в творах Шевченка: увага про вплив
Брацтва занадто загальна. Замітка про національний момент в творах
Шевченка М. Данька (Укр. Жизнь, 1914. II) зазначує постановку питання
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про національні погляди поета. Стаття Пічети про неволю в творчости
Т. Шевченка (Укр. Жизнь, 1914. II) зачіпає погляди поета на
політичну неволю України і на неволю-кріпацтво українського селянства,
пригніченого важким панським режимом, і докладнїйше спиняєть ся на
характеристиках становища кріпаків в селї-пеклї. Стаття В обіймах
самотности" О. Ковалевського (Лїт.-Наук. Віст., 1914. II) характеризує
основний настрій творчости Шевченка, иочуттє самоти, яке майже ціле
життє обгортало його душу і лишило так богато відгомонів в
творчости, де постійно згадуеть ся одинокий" і в самотині*-1 (про такі
почуття самотини в творчости иетербузського періоду див. в ст. О. Олек-
сандренка).

Переходимо тепер до перегляду статей, присвячених окремим
творам Шевченка, або певним циклям творів поета.

Подіям ліричним петербурзького періода присвячена стаття О.
Олександренка З петербурзьких років (1838 1843) , надрукована в
вид. Шевченківсьі и:; збірник". Автор користуеть ся споминами і ли-
стуваннем, щоб, таким чином, вияснити основні настрої поета, як вони
відбили ся в лїричних поезіях петербурзьких часів. Сум його
жіночих. постатей, покинутих дівчат в роспуцї за милим, туга козака на
чужинї се все переживання самого поета, його сум, туга за рідним
краєм, за близькими й рідними, які там залишені.- Разом з тим поет
повними горстками бере з народнїх лїричних пісень готові образи,
постати, порівнаиня, вислови, звороти; через те ліричні поезії петербузь-
ких часів близько підходять по стилю до відповідної по змісту
Групи українських народнїх пісень.

З епічних творів сього часу окремо зостановив ся на поезії
Іван Підкова" Вас. Щурат ( Літературні начерки"). Автор дивиться

на сю поезію як на пристосованнє до історичної особи фіктивної
події, якої, в дїйсности зовсім не було. Сей морський повід на байдаках
має характеризувати устрій козацької громади, козацького війська, ті
головні його риси й прикмети, завдяки яким запорожці вміли
панувати і, дійсно, панували. Образ минулого життя та устрою разом з тим
є, на думку д. Щурата, мрія та ідеал будучности.

, Споминам про кучеряву Оксаночку в поезіях Шевченка
присвячено дві статі О. Олександренка та П. Зайцева. Перша має на увазі
розробленнє сих споминів в поезіях Шевченка, друга ставить питаннє,
оскільки доля кучерявої Оксаночки могла вплинути на иньші жіночі
постати в творах Шевченка; отже перша обмежуєть ся творами,
присвяченими споминам, друга хоче простежити вплив сього дитинного

кохання на пізнїйші утворені поетом постати.
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Посланіе М. Гоголя" (1849) розглянуто в двох статтях: Вас.
ІЦурат мав на увазі як раз сей твір Шевченка в ст?. Шевченкове по-
сланне Гоголю" (Літературні начерки). Лук. Мельников зостановив ся
взагалі на відносинах між Шевченком і Гоголем ( Укр. Жизнь"' 1914. II).
В звязку з загальною характеристикою творчости і думок Гоголя,
Щурат вважає Шевченкову оцінку поглядів Гоголя за вірну, Л.
Мельников, навпаки, вважає, що Шевченко в сьому випадку глибоко і
безнадійно помилив ся, звертаючись до Гоголя з своїми щирими
признаннями про сьогочасну долю України та її будучність.

Гайдамакам" присвячені уваги в статї Щурата Основи
Шевченкових зносин з поляками" (Записки Наук. Тов. ім. Шевч., т. 119)
і спеціяльна статя Ів. Шпитковського Гайдамаки Шевченка, як
памятка Канївщини" (Збірник памяти Т. Шевченка), Щурат підносить
можливий вплив на Гайдамаків "думок і поглядів польської революцій-
но-соція льної пропаганди (с. 227, 313) і зазначує, наприклад, думку про
помилки батьків і покуту синів (с. 314). Докладнїйше зостановляєть ся
на питанню про джерела Гайдамаків" Шпитковський. Він зазначує,
в перших, спомини про гайдамаків дїда та иныпих старих, свідків тих
подій, які відбували ся в сусідстві рідного села Шевченка. Далі йдуть
книжні впливи, те що Шевченко читав і чим скористав для своєї
Історичної поеми. Тут ПІДНОСИТЬ Шпитковський ВПЛИВ ІСТОР' оповідання
Чайковського Вернигора" і се пповіданнє остаточно подвинуло поета
написати Гайдамаків". Характеристика гайдамаків у Чайковського
як злодіїв викликала бажаннє виправдати гайдамаків, як се зроблено
пізнїйше в поезії Холодний Яр". Д. Шпитковський дуже уважно
переглянув Вернпгору" і зауважив всї ті місця повісти Чайковського,
якими безпосереднє зкористав ся Шевченко в відповідних місцях по"
еми або приміток до неї. Після таких порівнянь, дїйсно, являеть ся
можливим говорити про позиченнє деяких відомостей з Вернигори".
Цікаві також уваги автора про фактичні помилки в Гайдамаках"
Шевченка: занотовавши помилки, зауважені иньшими дослідниками,
Шпитковський далі зазначує деякі ще не зауважені иньшими дослідниками.

Подорож на Вкраїну, ознайомленне з її тодїшнїм суспільним
життєм, багато сумного і важкого, що довелось йому бачити, думки та
розмова се все глибоко вплинуло на поета,, відміняючи його
відношенне та погляди. Сї зміни вплинули і на творчість Шевченка, даючи
йому зовсїм нові теми або загострюючи те відношенне та осуд, які
помалу складались і ранїйше. Нові вражіння й переживання
загострили і зміцнили все се. Сим новим переживанням в звязку з їх
впливами на творчість поета присвячена сттаття Ол. Грушевського Три
літа" (Шевченківський Збірник" І. Спб. 1914), звязана тісно з поезією
Шевченка того ж самого змісту. Вражіння подорожі і перебування на
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Вкраїнї раїзом з відгомоном сього в поезіях Шевченка се зміст статі.
Спомини про минуле, Три літа 1843  1845: се згадки про розбиті мрії
і важкі переживання недавнього, які важким сумом огорнули душу
поета, опустошили убоге моє серце тихе, погасили усе добре,
запалили лихо*. Сї переживання становлять певну .гряницю, гряиицю суму
та розчаровань, які знайшли своє втїленнє в важких настроях поезій
сього періоду.

Поемі Іван Гус" присвятив велику статтю Ів. Брик "( Записки
Наук. Товар, ім. ІІІевч. 119). В першій половшії своєї розвідки автор
зостановляєть ся надпитаннямч про редакції поеми, час написання її,
знання Шевченка про діяльність Шафарика, основні думки Посланія*,
славянофільські ідеї Шевченка та їх джерело. Тему зачеркнено
широко і окремі питання розглянуто з великою детальністю: автор знає
весь належний матеріял т уважно його переглядає. Се .дало можливість
порушити цїкаві питання, звязані з розвоєм творчости Шевченка, як,
наприклад, знайомства поета, зустрічі з українськими діячами,
Костомаровим, Кулїшем, взаємні впливи на виробленнє світогляду і
загальних оцінок сучасности. Питаннє про славянофільські погляди
Шевченка приводить до иньшого питання, як склали ся славянофільські
погляди Шевченка, чи під впливом К.-Методієвського Брацтва. Для
вияснення останнього питання автор підбирає численні вказівки про
знайомства та читаннє поета і таким чином приходить до висновку, що
славянофільські думки Шевченка виникли незалежно від Брацтва чи
Костомарова. Перегляд і критика загально-прийнятих поглядів зявляєть ся
важною стороною працї Ів. Брика.

Участь Шевченка в Брацтві і вплив братчиків на Шевченка
викликають багато уваги вкупі з питаннями про думки і настрої
Брацтва. Занотована вже вище стаття В. Щурата Основи Іїїевченкових
звязків з поляками (Записки Наук. Тов. ім. Шевч. т. 119) зазнайує
вплив польської революційно-демократичної думки на погляди
братчиків і Шевченка. Ів. Брик в своїй статті, як було зауважено, спинив
ся на історії Брацтва, коли хто до нього прилучав ся. Мих. Грущев-
ський в статті про Брацтво (час. Промінь) підкреслив вплив
французьких письменників християнсько-соїііяльного напрямку. В двух статях
Олекс. Грушевського зазначено ріжні моменти в розвою думок
Брацтва: в першій ( Україна" 1914,1) зауважено відношеннє братчиків до
рідного народу, їх глибока віра в його світлу будучину, їх
спростовання помилкових думок про український нарід; в другій ( Украинская
Жизнь" 1914.11) спеціально підкреслено і простежено відношеннє
братчиків до рідної мови, їх надії, що рідна мова розівєть ся і швидко
стане вповні придатною для глибоких по думці творів і перекладів
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європейських класичних творів. Для характеристики думок Брацтва сї
думки та погляди зявляють ся дуже, характеристичними.

Поезіям 1847 1848 рр. црисячена стаття Олекс. Грушевського
В киргизських степах  ( Шевченківський Збірник" Сцб. 1914).

Завданнє вияснити переживання і настрої поета в сї роки і простежити,
як відчай, сум, туга за Вкраїною та близькими відбивались в його
поезіях сього часу.

Впливам польських поетів, присвячені замітка Вас. Щурата і
стаття Яр. Гординського. Перша (Літературні начерки) зазначує
спільні теми у Шевченка з Желїґовським і Чечота, друга, Яр.
Гординського ( Записки Наук. Тов. ім. Шевч. 119) зостановляєть ся на впливі
Ж. Красїнського. -Крок за кроком рівняючи окремі уступи з поезій
обох письменників, дослідник ставить питаннє про вплив польського
поета, особливо на Неофітів" Шевченка.

Спеціяльна розвідка Гв. Франка Шевченкова Марія" (Записки
Наук. Тов. ім. Шевч. 119). Уважні студії над сїєю поемою запевняють
каже дослідник що неволя не зломила духово І сили нашого поета,

а навпаки лишила йому можність серед красших обставин підняти ся на

недосяжну перед тим висоту" (с. 350). Далі дослідник дає
літературний розгляд теми і зазначує місце, де поет відступає від євангельської
традіції (с. 354, 355). Сї замітки про євангельську основу і відхилен-
нє від неї дуже цікаві.


