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Його громадянська постава у вірші “Пам’ят-
ник”, який він виголосив на Шевченківському 
концерті у Львівській опері 9 березня 1989 р. в 
присутності найвищого номенклатурного керів-
ництва області, зробила більше, ніж усі мітинґи 
громадськості – тому стоїть пам’ятник Кобзаре-
ві в столиці Короля Данила саме там, де його 
прагнули бачити наші діди й батьки. 

С-79 

До 180-ї та 190-ї річниці від дня народжен-
ня Т. Шевченка на урочистостях у Львівській 
опері, Б. Стельмах був головним доповідачем і 
його полум’яне слово про Кобзаря надихало 
присутніх на працю для рідного народу. 

Окрім того, під титулом “Кобзар” – надія 
невільників” долучаємо ще не публіковані пись-
менницькі роздуми Богдана Стельмаха, які те-
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ЄВАНГЕЛІЄ  ВІД  ТАРАСА  матично в’яжуться з обома промовами до Шев-
ченкових ювілеїв. 

Нашим ворогам дуже хочеться принизити 
національного Пророка – тому в українофоб-
ських виданнях на кшталт “Киевских ведомос-
тей” чи “Киевского телеграфа” час від часу 
з’являються брудні пашквілі різних бузин та 
інших недоуків, які, мабуть, не здатні дійти 
навіть до найнижчого рівня розуміння ні Шев-
ченкового життя, ні його творчості. Та Бог із 
ними, недовченими україножерами, вони не 
переводяться від часів шевченконенависника 
Віссаріона Бєлінського, а “нам своє робить”. 

“Я прославив Тебе на землі: вико-
нав діло, яке Ти дав мені виконати. 
Тепер, отже, прослав мене, Отче, у 
себе – тією славою, яку я мав у Тебе 
з первовіку... Я об’явив своє ім’я лю-
дям... і вони зберегли Твоє слово. 
Тепер вони зрозуміли, що все моє від 
Тебе походить, – слова бо, що Ти дав 
мені, я дав їм...” 

ЙОАН, розд. 17. в. 48 

Є дві книги, що їх нині знайдемо чи не в 
кожній українській господі: “Біблія” та “Коб-
зар”. Вони й зовні подібні між собою – їх ви-
дають найбільшими у світі тиражами, найріз-
номанітнішими форматами, багатьма й багать-
ма мовами численних народів; але подібні вони 
між собою насамперед силою Правди, що все-
ляється в нас при читанні тієї та іншої, силою 
Істини, що знайдемо її на сторінках обидвох 
цих Фоліантів, які б житейські проблеми, не 
бажалося нам прояснити для себе. Автором 
першої є Святий Дух, що промовляв через про-
років та євангелістів, і вік його – у часовій без-
межності, а творцем “Кобзаря” є наш геніальний 
поет, обраний Богом за рятівника українському 
народові, наш пророк, що – як і всі пророки до 

Тим-то й пропонуємо увазі наших читачів у 
цьому, уже дванадцятому за чергою, випуску 
нашого серійного видання “Дрібненька бібліо-
тека” ці матеріали з надією, що з ними зможе 
ознайомитися ширше коло осіб в усій Україні. 

Богдан Якимович 
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нього – був натхненний Господом, наш великий 
Тарас Шевченко, що віку йому якраз на сьогод-
ні – 180 літ. 

У першому посланні до коринтян Святий 
Павло наголошував: “Бог вибрав немудре світу, 
щоб посоромити сильних. І немічне світу ви-
брав Бог, щоб посоромити сильних. І неродо-
вите і принижене, і нічого не значаще вибрав 
Бог, щоб знедійснити значуще...” Хіба ж не збу-
лися ті рядки Святого Письма також і в по-
ходженні та в народженні Тараса Шевченка!.. 
В найнещаснішій країні світу (бо для понево-
лених їхня країна – завжди найнещасніша), в 
найубогішій родині невільників народжується 
дитя, якому буде дано силу вивести свій народ 
з духовної неволі. Хто зна, чи не Ангел Божий 
навідався до вмираючого Григорія Шевченка з 
благовістом для його хлопця, бо звідки б то 
знав бідолашний батько, що Тарасові з родин-
ного спадку не треба буде нічого. “Синові Тара-
сові із мого хазяйства нічого не треба, він не 
буде абияким чоловіком... Для його моє наслід-
ство або нічого не буде значити, або нічого не 
поможе...”, – прошепотів про свого одинадцяти-
річного сина змордований український кріпак. 

Так, то Боже провидіння чувало над Тара-
сом. Материнські пісні й думи кобзарів з най-
перших свідомих літ його були перевиті релігій-

ними оповідями батька, який по неділях і по 
святах любив перечитувати “Псалтир”: перека-
зувати житія святих та всіляких подвижників 
благочестя. “Псалтир” згодом став для сироти 
головною книгою, що її він читав над покійни-
ми пострішанами з великим натхненням, в 
якому вже тоді заповідалися йому його власні 
творчі обрії. Псальмові небеса Євангелія прони-
зували дитяче серце палючими іскрами краси й 
мудрості, щоб згодом засвітилося воно перед 
зневіреним народом воскреслим словом його 
зневаженої мови. 

“На початку було Слово, і Слово було у Бога, і 
слово було – Бог”. Як часто світ повторює ці ряд-
ки! А Україна додає до цього ще й Шевченкове: 

Ну що б, здавалося, слова... 
Слова та голос – більш нічого. 
А серце б’ється – ожива, 
Як їх почує!.. 

І ось тут в учнівських підручниках та на 
шкільних плакатах ще зовсім донедавна цитата 
уривалася – нам і нашим дітям не давали до-
слухати поетового одкровення, що 

... знать, од Бога 
І голос той, і ті слова 
Ідуть меж люди!.. 
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Слово – від Бога, слово – дар Божий. Ця не-
заперечна істина, що її завжди сповідував наш 
національний геній, мусить нарешті відкритися 
всім, кого упродовж безконечних змоскалізова-
них десятиліть наморочили вигаданим шевчен-
ковим атеїзмом. 

А дуже часто окремі біблійні вірші й теми 
просто переселяються в “Кобзар”. Як ото персо-
нажі Нового заповіту цитують старих пророків, 
так Шевченко цитує “Біблію”: передовсім – в епі-
графах до таких епохальних творів, як комедія 
“Сон”, містерія “Великий льох”, поеми “Кавказ”, 
“І мертвим, і живим”, “Марія”... Ставлячи рядки 
Святого Письма перед брамами своїх поем, поет 
мовби запалює над власними рядками свічі висо-
кого Господнього натхнення, аби при світлі Божої 
істини у його вистражданому творі читач не 
пропустив “ані титли, ніже тії коми”.  

Двадцятип’ятирічний Тарас у Петербурзі, 
наслідуючи старого Перебендю, ховався з пісня-
ми своїми, не квапився показувати вистраж-
даних строф читачеві, “щоб люде не чули, бо то 
Боже слово, то серце по волі з Богом розмовля...” 

“По волі”, тобто, з власної волі, без примусу, 
бо лише така, добровільна, потайна розмова з 
Богом зможе перелитися в одкровенні строфи 
балад і дум, бо лише таке розуміння творчості 
дає певність, що “наша дума, наша пісня не 
вмре, не загине”, оскільки вона спервовіку “го-
лосна та правдива, як Господа слово”. 

Натхненної осені 1845 року в Переяславі та 
у В’юнищах Шевченко пише особливо багато. 
Серед іншого – і “Псалми Давидові” – переспіви 
десятьох зі ста п’ятдесяти шедеврів релігійної 
поезії. Моління древніх псальмопівців за свій 
народ та за свою країну перетопилися в устах 
українського генія в “псалом новий Господеві”, 
у високопоетичну щиру молитву за понево-
лений і зневажений народ України, за саму 
Україну, де ми “окрадені, засмучені в путах 
умираєм, чужим богам не молимось...” З цієї 
поетичної метафори прикладом власного життя 
Шевченко творив реальність, але стосовно біль-
шості українців слова ці залишалися, на жаль, 
лише метафорою. І донині багато хто з наших 
молиться “чужим богам”, знехтувавши першою 

А слово Господнє може стати і зерном для 
символічного засіву Правди (“Орю свій пере-
ліг – убогу ниву! Та сію слово”), і вартовим коло 
знедоленого люду (“Я на сторожі коло їх постав-
лю слово”). Слово на сторінках “Кобзаря” таке ж 
неоднозначне, таке ж многоязичне, як і на 
аркушах “Біблії”, бо воно – Бог. Воно здатне 
творити найвищого рівня “форми і жанри, най-
досконаліші взірці вселенської мудрості, яка 
лише може датися людині через Всевишнього. 
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Божою заповіддю. Але всує їхня криводушна 
молитва, і це дедалі ясніше видно українській 
спільноті, що очищується віщим словом свого 
Кобзаря. 

Поема “Неофіти”, як жоден інший твір Шев-
ченка, крім “Гайдамаків”, вже самою назвою 
своєю утверджує множинність тих, що обрані 
здійснювати призначення. Вони – це народ. 
Але, на відміну від “Гайдамаків”, призначення 
“Неофітів” – не силою шаблі, але силою правед-
ного духа назавжди перемогти ворога і визво-
литися з-під його безбожного ярма. “Неофіти” є 
свідченням християнського світогляду Шевчен-
ка, найвищим проявом цього світогляду. 

“Він був самоуком – і вказав нові, світлі і 
вільні шляхи професорам і книжним ученим”, – 
писав Іван Франко про Шевченка з нагоди його 
сторіччя. Але професори і книжні учені далеко 
не всі скористалися тими “новими, світлими і 
вільними шляхами”. Манівцями брехні та облу-
ди провадило їх сіре боягузтво на догоду без-
божникам-хлібодавцям, перами їхніми водив 
страх перед дияволом, а не перед Богом. Бог 
добрий – простить. От і грішили, облудники, 
тягнучи за собою, у гріх, безборонного велетня 
духу, печального пророка правди, сумління й 
надію української нації, оскверняючи продаж-
ністю своєю благословенний храм його много-
страждальної побожної душі. І як Ісус Христос 
колись в Єрусалимі, так нині входить у храм 
Шевченкового слова дух української свободи і 
геть виганяє з нього літературних спекулянтів. 
“Це мій дім – дім молитви, а ви зробили з нього 
розбійницьку печеру, – каже той дух численним 
негідникам нашим. – Гетьте!”. 

І без огня, і без ножа 
Стратеги Божії воспрянуть. 
І тьми, і тисячі поганих 
Перед святими побіжать – 

Це вже не просто вірші, це оптимістична 
псальма про остаточну перемогу добрих сил на 
всіх неозорих полях буття. Ми нині маємо долу-
читися до тих сил, якщо хочемо перемогти зло 
в собі й навколо себе. 

А “Марія”!.. Ще в “Неофітах” поет звернувся 
до Богородиці з палкою молитвою о творче нат-
хнення для розуму й серця: 

Благословенная в женах, 
Святая праведная мати... 
Скорбящих радосте! пошли,  У домі молитви Тарасовім на вівтарних міс-

цях височать його християнські шедеври – 
“Неофіти” і “Марія”. 

Пошли мені святеє слово, 
Святої правди голос новий! 
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І слово розумом святим 
І оживи, і просвіти! 

Дароване Приснодівою “святеє слово” осі-
нило кобзарський талант новим голосом, який 
виспівав світові незрівнянну “Марію” – поему 
небесного і земного, поему краси й радості Бо-
жого світу, поему страстей – пієту скорбної ду-
ші, поему служіння Богові, поему Матері, яка 

...униніє і страх 
Розвіяла, мов ту полову, 
Своїм святим огненним словом! 

Мовчіть, доморощені книжники й фарисеї, 
не розводьтеся всує про те, що псальми Шев-
ченкові не для Європи, що творчість Кобзарева – 
для хуторів і сіл, що ісповідуючі її ніколи не 
ступлять на лакований паркет проґресу. Є дві 
книги: “Біблія” – вселенська книга Божої прав-
ди, і “Кобзар”, що на нього впало “тихе, неве-
чернє” світло першої і проникло в кожен його 
рядок – через душу Поета, обраного для нас От-
цем Небесним. Сказане перед цим потверджує 
правду сказаного щойно, і потвердить це та-
кож сказане далі. 

А далі пригадаймо притчі. В “Кобзарі” їх не 
так багато, як у “Біблії”, та вони є. Одна з них – 
притча про Наймичку, що змушена підкинути 
свого сина чужим людям, а потім наймитувати 

у них, крадькома милуючись втраченим скар-
бом. Хто має вуха, нехай чує! Хіба ж то наша 
наймичка Україна несамохіть не підкидала 
своїх дітей чужинцям, побиваючись нині за ни-
ми, навіки згубленими та загубленими? Але на 
відміну від Шевченкової Наймички, Україна не 
вмерла, а якби й умерла, то жоден перехреще-
ний Марко не впізнав би у ній своєї матері та й 
не зомлів би. 

Таким не завадить перегорнути сторінки 
“Кобзаря” та прочитати притчу-байку “Сичі”. 
Пам’ятайте бо, змовники опівнічні: мовлене 
пророком неодмінно збувається. 

І притчі, і псальми, і “подражанія” пророкам 
відсвічують “Біблію” на сторінках “Кобзаря”. 
Перенеслася з біблійних небес у небо Кобзаревої 
“Марії” також звізда вифлеємська, що й перед 
тим світилася в багатьох поезіях та думах Тара-
са – просто, як тиха зоря вечірняя, як вечірня 
зіронька... Високий ліричний струмінь багатьох 
Шевченкових поезій урізноманітнює і допов-
нює загалом драматичний зміст “Кобзаря”, як 
доповнює “Біблію” Пісня Пісень Соломонова. 

Нащо мені чорні брови, 
Нащо карі очі... 

Пісня Пісень Тарасова загалом смутніша від 
біблійної, бо ж і місце її дії – не царські покої, і 
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перел та золота менше у наших вродливиць, 
але ж кохання юних сердець однаково невми-
руще та однаково многострадне, в які б шати 
не одягнено коханців.  

Клякаймо й молімося, і прославмо Господа 
нашого, як прославляє його Шевченків “Кобзар”: 

Господь любить свої люде, 
Любить, не оставить, 

Не слухала Катерина Дожидає, поки правда 
Ні батька, ні неньки, Перед ними стане...  
Полюбила Москалика, І правда не забариться, таки буде вона – 

“повинна буть, бо сонце стане і оскверненну 
землю спалить”. Ці Шевченкові рядки вже явно 
перегукуються з Одкровенням Святого Івана 
Богослова, з пророчими застереженнями Апо-
каліпсису... 

Як знало серденько. 
Полюбила молодого,  
В садочок ходила,  
Поки себе, свою долю  
Там занапастила... 

Скільки тих Катерин, скільки занапащених 
доль “на нашій славній Україні”! З передвіку й 
донині Господь карає нас і за перелюбства з лу-
кавими чужинцями, і за переступи Заповідей 
Божих, що вчать батька, матір шанувати, і за 
всі інші гріхи, за всі інші провини наші перед 
Отцем Небесним. Клякаймо ж на коліна і помо-
лімося з “Кобзаря” услід за Тарасом: 

Погибнеш, згинеш, Україно, 
Не стане й знаку на землі. 
А ти пишалася колись 
В добрі і розкоші!..  

Але це пророцтво, з усього видно, сягає та-
ких далеких часів, куди не сягав навіть віщун-
ський погляд Нострадамуса. “Погибнеш, зги-
неш, Україно” – це станеться наприкінці віків, 
після епохи “добра і розкоші”, а поки що ми не 
мали її. Та вона неодмінно прийде, бо ж 

Молюсь тобі, Боже милий,  
Господи великий! 
Що не дав мені загинуть, 

... умруть Небесний владико, 
ще не зачатиє царята... Що дав мені добру силу 
І на оновленій землі Пересилить горе... 
Врага не буде, супостата, 
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А буде син, і буде мати,  А тепер процитуймо самого Тараса Шевчен-
ка – зі шкільного “Букваря”, що його він уклав 
для українських дітей: “Ширилось і ширилось 
святеє слово Христове на опоганеній землі. 
Огнем і кров’ю людською очистилося, яко злато 
в горнилі, теє святеє Боже слово..., своїм ти-
хим, ясним світом... осліпило очі людей пога-
них...” 

І будуть люди на землі. 
Дар священного провіщення Шевченко чер-

пав у біблійних пророків, уподібнюючись їм, – 
через слово Боже. І – “одійдіте, недруги лукаві” 
з надуманим атеїзмом українського Кобзаря, не 
цитуйте всує його найболючіших рядків, що 
“а до того я не знаю Бога”, чи “бо немає Господа 
на небі”, чи ще кілька подібних місць з гірких і 
розпачливих Тарасових дум. Вони в “Кобзарі” 
становлять лише епізодичні елементи модного в 
той час романтичного “богоборства”, виявляю-
чи почуттєвий драматизм творчості поета, а не 
духовний склад його єства. Адже навіть Ісус 
Христос – Божий Син, умираючи на хресті, 
“сильним голосом”, тобто, голосом розпачу, ви-
гукнув: “Господи! Господи! чом ти покинув ме-
не!..” А Тарас Шевченко був лише сином Люд-
ським... 

Так і слово самого Шевченка – чудотворне 
Євангеліє Тарасове – очищене огнем і кров’ю 
українців, осліплює нині нечестивих поганців, 
а народові нашому – мудрому, доброму, чисто-
му – присвічує на довгій і тернистій дорозі 
християнського поступу – до волі, до щастя, до 
Господа.  

“Серце Шевченкове, – писав видатний 
український поет Василь Барка, – вподібню-
валось до вулканної гори, коли вона руйнує 
себе в огненних вибухах, закриваючи попелом 
небо і сонце, розкидаючи гаряче каміння... І ті 
люди, що судять з окремих розпечених каменів, 
під час розпачу кинутих до блакиті небесної, 
ліпше б мовчали”. 
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“КОБЗАР” – НАДІЯ  НЕВІЛЬНИКІВ  

Світе тихий, краю милий, 
Моя Україно! 
За що тебе сплюндровано, 
За що, мамо, гинеш?.. 

Ці початкові рядки з Шевченкової “Розритої 
могили” були для кожного українця одними 
з перших у “Кобзарі”, що нас, ще зовсім малих, 
чотири- або п’ятирічних, навчали тих віршів 
наші матері. Звичайно, знали ми і “Реве та 
стогне...”, і “Садок вишневий...”, але саме “Роз-
ритою могилою” в устах свого малюка найбіль-
ше пишалися наші родичі-патріоти. Пишалися 
потайки, бо відверто не можна... Адже всі ми 
ще зовсім донедавна були невільниками – і на 
Колимі, і на Дніпрі, і понад Бугом; але нізащо 
не хотіли стати отими перевертнями, що “під-
ростають /Та поможуть москалеві/ Господарю-
вати...”. 

Цікаво, що пізніше, вже за дорослих літ, 
поперегортавши сторінки більш-менш повного 
видання “Кобзаря”, ми помічали: “Розрита мо-
гила” в хронологічному ряді є першим віршем 
Т. Шевченка серед громадянських, бунтарських 
творів поета, – саме з “Розритої могили” розви-

нулася в “Кобзарі” тема поневоленої України, 
тема неволі взагалі. 

За що тебе сплюндровано, 
За що, мамо, гинеш? – 

вселенським болем зітхав багатомільйонний 
український народ “на чужині, на чужій робо-
ті”, і це зітхання було інтродукцією до наступ-
ної безконечної молитви-журби згідно з правед-
ними рядками нашого пророка і спокутника, 
нашого найбільшого страждальця, що, як Хрис-
тос на хресті, був розіп’ятий і вмер за нас “на 
розпуттях велелюдних” московської імперії. 

Тяжко впасти у кайдани, 
Умирать в неволі... 

Тема неволі для поета-кобзаря, образ не-
вільника в творчості Т. Шевченка є найвизна-
чальнішими, бо і минувшина, і тогочасність, і 
саме життя поета, його родини, його батьків-
щини були неволею. На власному гіркому досві-
ді переконався, що 

... де нема святої волі, 
Не буде там добра ніколи. 

Але було б помилково вважати, що Шевчен-
ко є співцем неволі. Чи ми б тоді так горнулися 
до нього, чи ми б молилися його словами?! Та 
ні. А співаємо й молимося з “Кобзаря” тому, що 
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був Шевченко насамперед поетом волі, а безра-
дісні образи неволі слугували йому лише тлом, 
на якому яскравіше та виразніше спалахували 
його волелюбні гасла, солодше боліла і глибше 
пропікала мрія про волю. 

Немає гірше, як в неволі 
Про волю згадувать. А я 
Про тебе, воленько моя, 
Оце нагадую. Ніколи 
Ти не здавалася мені 
Такою свіжо-молодою 
І прехорошою такою 
Так, як тепер на чужині, 
Та ще в неволі... 

Можна лише уявити собі, скільки то україн-
ських уст шепотіло ці Шевченкові слова по 
нетрях сибірських та по заполяр’ях таборових, 
з тридцятих років починаючи, і – донедавна! 
Тисячі й мільйони! 

Не дивно, що поезія Шевченка така мила й 
близька душам невільників – адже сам поет 
більшість літ свого життя провів у неволі: спер-
шу як поміщицький кріпак, а потім – як цар-
ський солдат, та ще й без права писати й ма-
лювати. Ото вже справді “царская милость” для 
поета й художника – до такого міг думатись 
лише двоголовий цар. До речі, цю “царственну” 

ідею потім успішно втілювали комуністичні 
спадкоємці “единой и неделимой” – ленінці, 
сталінці, брежнівці та іже з ними, обмежуючи 
право або й зовсім забороняючи політичним 
в’язням листування з волею. 

Отож, без права писати й малювати... 
Стан співця-невольника, який бодай неско-

ваною думкою витає в любих серцю просторах 
України, спостерігаємо в “Кобзарі” постійно. 
Поет прозирає на волю крізь рядки своїх поезій: 

Мені легшає в неволі, 
Як я їх складаю, 
З-за Дніпра мов далекого 
Слова прилітають 
І стеляться на папері, 
Плачучи, сміючись, 
Мов ті діти. І радують 
Одиноку душу 
Убогую. Любо мені, 
Любо мені з ними... 

Як любо було Тарасові з рідними словами 
материнської мови серед чужини чужинецької, 
а особливо – коли вони зграбно, з волі його нат-
хненного пера, шикувалися у рядки чудових 
поезій, так само любо було пізнішим поколін-
ням українських каторжан спілкуватися в без-
радісних краях неволі зі світлими, тужливими, 
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молитовними, бунтівливими і нескореними вір-
шами-думами нашого Кобзаря. 

Донині пам’ятаю розповідь мого покійного 
вже батька про один драматичний табірний 
епізод, пов’язаний із “Кобзарем” Тараса Шев-
ченка. 

Отож трапилося так, що якось пізньої осені 
1952 року з новим етапом на 6-й ОЛП в Інті 
хтось зумів пронести цю невмирущу книгу. 
І почали тайкома передавати її з барака в 
барак – зачитана, пошарпана, без палітурок, 
без багатьох сторінок, з дописаними на полях 
рядками, а то й цілими віршами, яких браку-
вало. Але це був “Кобзар”! “Кобзар” Тараса 
Шевченка!.. 

Споконвіку Прометея 
Там орел карає, 
Що день Божий добрі ребра 
Й серце розбиває. 
Розбиває, та не вип’є 
Живущої крові, – 
Воно знову оживає 
І сміється знову. 
Не вмирає душа наша, 
Не вмирає воля... 

Такі вірші помагали в’язням вижити, трима-
ли їх при надії на повернення в рідні краї. 

“Кобзар” на каторжній півночі Російської ім-
перії став для невольників часткою рідного 
краю, омріяною, вистражданою, милою сер-
цю Україною. 

Зоре моя вечірняя, 
Зійди над горою, 
Поговорим тихесенько 
В неволі з тобою... 

Тихесенько, самим лише серцем розмовляли 
в’язні з Шевченковим “Кобзарем”, та все ж 
хтось “стукнув” начальству, і після чергового 
обшуку, десь у березні 1953 року, книгу було 
арештовано, а разом з нею – і останнього її чи-
тача, якого кинули в БУР – “барак усиленного 
режима”. А книгу – в “буржуйку”. 

Або ще один епізод. 
Просто вражає вірш-спогад львівського на-

шого поета Миколи Петренка, який свого часу 
перетерпів і гітлерівські, і сталінські концтабо-
ри. Цей вірш про те, як  

Позичає барак у барака 
немеркнуче слово, 

Позичає собі “Кобзаря”. 
Далі колишній в’язень пише, що то була не 

книга, ні – всі книги давно відібрано у неволь-
ників та знищено. А що ж тоді позичає барак у 
барака? Послухаймо: 
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Позичає старенького в’язня. Він хилий і 
хворий, 

В тюрмі, за ґратами, в неволі 
Мені приснилася... тюрма. 

Той учитель сільський з-під Черкас. Але не ця. Ні ґрат нема, 
Та він знає, премудрий, напам’ять 

Шевченкові твори, 
Ні варти. І всього доволі. 
І світ – ідилія сама... 

Знає всі – і читає для нас. Не раз у своїх поезіях звертається до імені 
Шевченка, до його віршів чи окремих тем Ми-
хайло Осадчий. Ось вслухаймось: один із його 
віршів починається рядком “Так скрушно лічу 
я в тайзі свої ночі”; це не плагіат, а синівська 
спорідненість з великим батьком (пригадуєте 
Шевченкове “Лічу в неволі дні і ночі...?”). В ін-
ших своїх віршах М. Осадчий то цитує Шевчен-
ка, то прикликав собі в порадники безсмерт-
ний Шевченків “Кобзар”. 

Тож барак виділяє від кожної пайки 
частину, 

Щоб на силі його піднести, 
Тож барак відриває від ночі безцінну 

годину, 
До дверей виставляє пости... 

Скільки таких живих “Кобзарів” поневіря-
лося по таборах Московії–Мордовії! Їхніми уста-
ми Шевченко зрощував висушені розпукою ду-
ші в’язнів, вселяв у воскреслі серця надію на 
воскресіння волі, на відродження України. 

Мов “огонь новий з Холодного Яру”, віє 
Шевченкова сила від тюремних віршів Василя 
Стуса: Якщо вже ми торкнулися Шевченківської 

теми у творчості українських поетів-невольни-
ків, то не зайве буде згадати, що у творах на-
ших в’язнів сумління 60–80-х років Шевченко 
також був постійно присутній – видимо чи не-
зримо. Ось, наприклад, епіграф з Шевченка 
“Ми серцем голі догола” у сонеті світлої пам’яті 
Івана Світличного “Тюрма”. Саме такий епі-
граф тут не випадковий, бо і тема, і методика, і 
сарказм вірша – дуже шевченківські: 

Стовпами кригу облягло 
і кучугури намело, 
стовпами криги задубило 
і улещати почало... 
А між торосами крижин 
я сам-один і враг-вражин, 
як перебіжний гін несну, 
втікаю думами з полону 
до Україн, до домовин... 
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Вабило Шевченкове слово стражденних аре-
штантів і своєю постійною спрямованістю до 
Бога. 

Каторжани-українці, а дуже часто їхні спів-
в’язні інших національностей, любили Тарасове 
слово за його постійне змагання до особистої 
свободи, за те, що уявлення про саму свободу в 
Шевченка неодмінно було живим і мало життє-
вий зв’язок з найсокровеннішими прагненнями 
кожної окремої особистості. 

Борітеся – поборите, 
Вам Бог помагає! 
За вас правда, за вас слава 
І воля святая! 

“Воля святая” чекає нескоримих борців за її 
ідеали, освячені Божою десницею. Свобода че-
рез молитву, через потаємне спілкування з Все-
вишнім – цієї свободи не забере у людини 
ніхто, бо 

... Старий козак 
Верзеться грішному, усатий, 
З своєю волею мені 
На чорнім воронім коні! 
А більш нічого я не знаю, 
Хоч я тепер і пропадаю Господь любить свої люди, 
За це в далекій стороні. Любить не оставить, 

Дожидає, поки правда Свобода може існувати лише в поєднанні з 
людиною, з конкретною особою – наприклад, 
із запорожцем, що примарився поетові як 
ідеал, заради якого прийнято кару. 

Перед ними стане... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Воцариться в дому тихім, 
В сім’ї тій великій, Для Шевченка свобода народу була одно-

часно конкретною і особистою свободою кож-
ної окремої людини. Він, маючи дар генія і про-
рока, передчував, що поки кожному українцеві 
мріятиметься вусатий вершник-запорожець як 
символ справжньої волі, то збережеться в 
Україні й дух всенародної свободи.  

І пошле їм добру долю 
Од віка до віка. 

Шевченко помагав невольникам словом сво-
їм увірувати у Господню справедливість, яка не-
одмінно колись увінчає страдників усіма блага-
ми волі, а мучителям воздасться за богопротивні 
їхні діяння. На одвічне запитання каторжан: 
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Хто ж пошле нам спасеніє, 
Верне добру волю? 

український пророк впевнено відповідав, що 
Колись Бог нам верне волю,  
Розіб’є неволю. 

Кобзареве пророцтво у душах тих, що чита-
ли його, проростало врунами надії і полегшува-
ло їхні страждання. 

Ще один аспект пошани до особи і до твор-
чості Тараса Шевченка той, що в’язні вважали 
його своїм побратимом, взірцем непокори, яка 
ґрунтувалася, була вкорінена на переконаннях 
у правоті свого діла. Кобзареве кредо “караюсь, 
мучуся, але не каюсь” ставало символом віри 
для кожного “споборника святої волі”, що тер-
пів за Україну. 

... Загляну в гори, 
В вертепи темнії і в нори, 
Без дна глибокії, і вас, 
Споборники святої волі, 
Із тьми, із смрада і з неволі, 
Царям і людям на показ, 
На світ вас виведу надалі 
Рядами довгими в кайданах... 

Отже, ніхто для України не пропаде безвіс-
ти, нікого не забуде український народ, бо Коб-

зар назве поіменно кожного з тих довгих рядів, 
вивівши їх на світло волі. 

Але найсильніше приваблювала Шевченко-
ва муза нескорені серця в’язнів своєю держав-
ницькою поставою, своєю впевненістю у вос-
кресіння України, коли 

... забудеться срамотна 
Давняя година, 
І оживе добра слава, 
Слава України... 

Такого хотів і чекав Шевченко для своєї 
батьківщини, такого чекали всі українці за ґра-
тами і за колючими дротами червоноокої Росії. 
Ця глибока туга чекання виливалася у вис-
тражданому запитанні, а водночас – в оптиміс-
тичній відповіді: 

... Коли 
Ми діждемося Вашінґтона 
З новим і праведним законом? 
А діждемось таки колись! 

Державність України передбачалася як 
неминучість, і в цьому найголовнішому своєму 
передбаченні великий Кобзар виявився непо-
мильним. Сподівана воля таки прийшла до нас, 
хоч її ураганний натиск і застрашив багатьох. 
Але то вже тема для іншої розмови. 
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Орися ж ти, моя ниво, Незалежність вступила до Львова разом з 
визволеними з неволі страху українськими гро-
мадянами, разом з пам’ятником Тарасові Шев-
ченкові на проспекті Свободи. Пам’ятником, 
який постав водночас задля усіх тих, хто по-
клав свої голови за Україну, не дочекавшись 
“сподіваної волі”, але виборовши її для нас. 

Долом та горою! 
Та засійся, чорна ниво, 
Волею ясно! 

То нам з вами в першу руку належить засі-
вати цю ниву – нам і дітям нашим, і внукам, і 
правнукам – во віки віків.  

А ось перевертні, що помагають “москалеві 
господарювати та з матері полатану сорочку 
знімати”, донині квакають у кривавому про-
московському болоті під лопухами кривавих 
своїх прапорів, мовляв: 

 
 
 

Гайдамаки не воины – 
Разбойники, воры. 
Пятно в нашей истории... 

Не забуваймо про них, не спускаймо з них 
ока, а у відповідь на їх рабське квакання повто-
рімо усією громадаю, всією соборною Україною: 

Брешеш, людоморе! 
Бо не можуть бути плямою в нашій історії 

ті, що у боротьбі з ворогом віддавали своє жит-
тя не “за Родину”, а за Україну, за Шевченкове 
слово, щоб воно, розкуте й вільне, стояло на 
сторожі коло нас віки й тисячоліття. 

І будуть то віки й тисячоліття нашої святої 
волі. 
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УРОКИ  “КОБЗАРЯ” 
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Поніс лукавіш правди слово!  
Не вняли слову!.. – 

Подивіться лишень добре, розпачав над собою і над нами, мертвими, жи-
вими і ненарожденними, Тарас Шевченко у 
своїй многострадній “Марії”. 

Прочитайте знову 
Тую славу. Та читайте 
Од слова до слова, 

“Але ж є винятки!” – заперечать обурені. Є, 
безумовно, є; та винятки, як знаємо, лише пот-
верджують правило. До того ж їх так небагато, 
що й нині ось годі відмовитись від приємності 
ще раз – бодай для початку – перелічити най-
яскравіші з них. 

Не минайте ані титли, 
Ніже тії коми, 
Все розберіть... 

Т. Шевченко 

Кожного разу, коли береш у руки Шевчен-
ків “Кобзар” і наново пускаєшся в мандри квіт-
частими стежками його сумовитих віршів та 
битими шляхами його могутніх поем – кожного 
разу дивуєшся собі й друзям своїм, і недругам, 
дивуєшся усій людності українській: чому з нас 
такі недолугі учні? Чому ми, українці, маючи 
своє власне Євангеліє – від Тараса, сьогодні 
вже стодев’ятдесятилітнього, такий досконалий 
власний підручник народознавства, таку мудру 
Книгу Буття з численними пророцтвами й за-
повідями, – чому ми, українці, маючи все це, 
так поверхово, на жаль, ковзаємо очима по 
Шевченкових рядках, так бездумно цитуємо 
при нагоді і без нагоди слова великої Кобзаре-
вої правди, і ніколи – ну, майже ніколи! – не 
діємо за писанням, не виконуємо його запо-
вітів. 

Учітеся, брати мої,  
Думайте, читайте... 

Отож, першими й ретельними учнями Шев-
ченка, пильними читачами його “Кобзаря” були 
самовіддані сурмачі українського націоналізму 
Микола Міхновський та Дмитро Донцов. Якраз 
у “Кобзарі” вони побачили і вичитали таке, чого 
іншим до них не вдавалося. Це і Шевченкова 
філософія національного буття українського на-
роду, і Шевченкова ідеологія національно-виз-
вольної боротьби, і Шевченкова формула закон-
ності, необхідності, можливості та реальності 
нашої незалежної держави. За прикладом Шев-
ченка, усвідомивши себе як невід’ємну частку і 
суспільну складову українського народу, Міх-
новський, а за ним і Донцов, прийшли до пеку-
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чого усвідомлення власної причетності до долі 
нації, намагаючись дати відповідь на болюче 
запитання Пророка: за що? 
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Тримай над головою свічку,  
допоки стомиться рука, –  
ціле життя... 

Відповідь знайшлася таки у “Кобзарі”: за 
те, що – “раби, подножки, грязь Москви, вар-
шавське сміття”. Поневолену націю рабів на-
лежало перетворити в націю господарів. Тут 
уже – вслід за найпершими учнями “Кобза-
ря” – до Шевченкових строф припали десятки, 
сотні й тисячі інших. Порубані шаблями та 
постріляні кулями сторінки “Кобзарів” знахо-
дили і в таврійських степах, і на кривавому 
полі під Крутами, і в карпатських та волин-
ських криївках. Ті “Кобзарі” були підручни-
ками ретельних учнів, що не шкодували “огня 
святого” для волі України. 

Ціле життя Василя Стуса склало рівно стіль-
ки, скільки ціле життя Тараса Шевченка – со-
рок сім років. Видно, що свічки над головою 
довше не втримати. 

І ще один виняток з того нашого сумного 
правила – кількасот студентів на київській бру-
ківці... 

Ото хіба і все. А коли врахувати, що мос-
ковських двоголових посіпак часів Шевченка 
змінили на Україні двоязикі мутанти-хохли зі 
своєю хитромордою братвою, то ми, “сини сер-
дешної Украйни”, мали б удесятеро частіше та 
глибше задумуватись над гірким Шевченковим 
докором: І третє покоління Шевченкових учнів – по-

літв’язні 60–80 років минулого століття: світлої 
пам’яті Василь Стус, Іван Світличний, Михайло 
Осадчий, Зеновій Красівський, В’ячеслав Чор-
новіл. У своїй творчості та в громадській поста-
ві перелічені тут і не перелічені “лицарі великі, 
Богом не забуті”, безумовно, мали собі за учи-
теля нашого Великого Кобзаря. Літа їхньої бо-
ротьби були занадто яскравими, а тому пере-
важно недовгими. Василь Стус у своєму вірші 
“Автопортрет зі свічкою” наказував собі: 

Якби ви вчились так, як треба,  
То й мудрость би була своя... 

Чого варті всі статути, всі програми наших 
численних українських партій, коли Шевчен-
кове 

Обніміться ж, брати мої,  
Молю вас, благаю! 

від 1845 року – залишається воланням у пустелі 
та ще хіба шляхетним гаслом на облущених 
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стінах багатьох партійних та громадських 
“офісів”, і ми, невольники власних куцокрилих 
амбіцій, ані на день не годні втілити його в 
життя. Аж непристойно вже нагадувати про 
наші безконечні усобиці. Таж запитаймо себе 
нарешті, “що ми?.. Ким? за що закуті?..” 

Невже таки справді й довіку – “грязь 
Москви”? 

Може, не довіку. Але доти, доки в самих 
лише горлах наших та на язиках закипатиме 
Шевченкове “кайдани порвіте!”, а душі спати-
муть, так воно й буде. 

Ну, то порвімо ж нарешті ті кайдани! 
Чи, може, ми вже порвали їх? Частково – 

хіба надірвали, бо онде нарешті перестало 
стриміти на фронтоні будинку Верховної Ради 
у Києві серпасто-молоткасте тавро більшовиз-
му. Але чи не кайдани це – отой бронзово-мар-
муровий “ланцюг” ульянових-ленінів, що скував 
Україну на схід за Збручем – від міста до міста, 
від містечка до містечка, від сельсовєта до 
сельсовєта. Та тих Іллічів на Україні більше, ніж 
нас було в ланцюзі єднання у щасливому 
1991 році! Це так мала б виглядати незалежна 
Україна? 

А накинуті нам кайдани двомовності? З яко-
го дива – за прикладом своєї недолугої влади – 
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українець має бути двоязиким? Адже це й нам, 
“ненародженим”, дорікав колись Тарас, що 

...всі мови 
Слов’янського люду – 
Всі знаєте. А своєї  
Дастьбі... Колись будем  
І по-своєму глаголать... 

Наші менші діти та онуки вже не мусять 
розуміти мови багатовікового окупанта Украї-
ни, і подумаймо, як нахабно потоптано їх пра-
во на інформацію численними депутатами 
української Верховної Ради, які з упертістю 
дебілів виступають на сесіях по-російськи. Тож 
присилуймо їх бодай на час виступів з трибуни 
українського парламенту наймати собі перекла-
дачів! Чи не годні? Отож-бо... 

А братія мовчить собі,  
Витріщивши очі! 

Чому ми мовчимо? Чому рідне слово обу-
рення застрягає нам у горлі, коли мова йде про 
так зване українське телебачення, українську 
книгу, про українську школу? Чому? З переля-
ку? Чи з переситу? Страх чи “шмат гнилої ков-
баси” перехоплює нам подих? 

І чи ж то не таких, якими стали ми сьогодні, 
називав Шевченко своїми лютими ворогами? 
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... Вороги!! 
І люті! люті! Ви ж украли,  
В багно погане заховали  
Алмаз мій чистий, дорогий... 

Той алмаз – душа Поета, виспівана по сто-
рінках “Кобзаря” для нас, які, на жаль, у біль-
шості своїй “оглухли, не чують, кайданами мі-
няються, правдою торгують “. 

Тарас Шевченко жив за часів царату, коли 
всіх судив і милував цар. Царя боялися і мі-
ністри, і кріпаки: цар був їхнім страхом. На 
диво, донині мало що змінилося, хіба порядок 
понять: тепер страх став нашим царем. Ото і 
вся влада – страх. Страх володіє нами, страхо-
полохами, а не Шевченкове слово. Страх зату-
манює наші школярські мізки, і ми перестаємо 
засвоювати теоретичний матеріал “Кобзаря”. То 
де вже нам спромогтися на практичне його 
застосування!.. 

Наче передбачаючи такі метаморфози з ни-
нішніми нами, Шевченко мало не в останній 
надії припадає до найсвятішого на землі: 

А ти, моя Україно,  
Безталанна вдово. 

А що – Україна? Стоїть собі, страдниця 
наша, “на розпуттях велелюдних” шаленого 
світу, понавішували на неї кілометрових плахт 
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вульгарної реклами, від якої годі захиститися 
самими лишень щитами розцяцькованих бан-
дур, лопотить ними, гримить, торохтить, як 
блазень дзвіночками, і серця нам кров’ю обли-
ваються: це ж наша Мати!.. 

Чи ти рано до схід сонця 
Богу не молилась? 
Чи ти діточок непевних 
Звичаю не вчила?.. 

Але ми вже знаємо, які з нас учні. Ніякі. 
Нездалі й недбалі. Тупі й боязливі... Якби ж то 
кожна бандурна струна стала тятивою!..  

Але хіба ми відважимось бодай заглянути в 
глибини мудрості найголовнішого Шевченко-
вого уроку, де мовиться про вражу кров, якою 
належить окропити волю? 

Були, правда, колись такі, що наважувались. 
У яр тойді сходилися, 
Мов із хреста зняті, 
Батько з сином і брат з братом – 
Одностайне стати 
На ворога лукавого... 

Чи ми бодай пам’ятаємо про них? Адже, 
якщо сам не скроплював свободи кров’ю – ні 
своєю, ні вражою, – то хоча б не забувай тих, 
які робили це, світися відлунням пролитої крові 
твоїх пращурів – на пострах ворогам! 

 38



Чи ми пам’ятаємо про всіх “споборників свя-
тої волі”, кого Шевченко вивів на світ “рядами 
довгими в кайданах”? Адже були серед них і 
такі, що в кузнях своїх волелюбних душ пере-
ковували іржаві ланцюги неволі на сталеві мечі 
непокори: майже кожна епоха давала Україні 
шанс. 

Маємо той шанс і нині. “Борітеся – поборе-
те”, – каже Шевченко. А наша боротьба зво-
диться, на жаль, хіба до мітинґових баталій та 
до численних роздорів. І нам годі засвоїти Шев-
ченкову аксіому, що 

... треба миром,  
Громадою обух сталить... 

Того й сидимо ми сотнями років ув одному 
камер-класі, безпросвітні штубаки, і не чуємо 
гіркого Кобзаревого застереження, що 

Дурний шию підставляє  
І не знає за що!.. 

А ми таки добре ходимо в ярмі. Похвицали 
трохи затерплими ратицями по облогах паперо-
вої належності та й знову роздивляємося, в чий 
би то хомут устромити голову. 

“Нема на світі України!” – з докором нагадує 
нам Кобзар, а ми з вами, “просвіщенні”, знаємо, 
що її не те що “на світі”, але й у самій Україні 
нема. Про це постійно волає до наших сердець 
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та до нашого розуму і вщент зросійщений укра-
їнський люд, і багатотисячна армія полеглих та 
покалічених українських “афганців”, і “на нашій 
не своїй землі” підірваний московськими “експе-
риментаторами” атомний Чорнобиль, і “інтерна-
ціональний” цинізм перевертнів – комуністич-
них фарисеїв, що всі біди українського народу 
вбачають... в українській незалежності. І кого, 
як не їх, совістив Шевченко у переспіві 81-ї Да-
видової псальми: 

Доколі будете стяжати  
І кров невинну розливать 
Людей убогих? а багатим  
Судом лукавим помагать? 

Але чи лише їх? У “Кобзарі” – що не прочи-
таєш – все про нас. Клопіт з тим Шевченком, 
клопіт та й годі. Але “Кобзаря” не перепишеш. 
Себе ж, тобто свою, як тепер кажуть, менталь-
ність, можемо переписувати: година по годині, 
день за днем, рік за роком – аж до того часу, 
поки навіть найприкріші рядки “Кобзаря” бу-
дуть вже не про нас, а про наше минуле. Тож 
почнімо віднині, від заповіданого нам через 
Шевченка світлого закону християнської моралі:  

Вдові убогій поможіте, 
Не осудіте сироти 
І виведіть із тісноти 
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На волю тихих, заступіте ЗМ І С Т  
Од рук неситих... 

Але як заступити нам “тихих” од рук не-
ситих та від неситого ока, коли й самі ми тихі 
перед кривдниками нашими, і не згинуть вони, 
“наші воріженьки, як роса на сонці”, поки ми з 
вами самі не станемо тим сонцем. А ставати 
нашому народові пекучим сонцем самовизво-
лення і самоутвердження допоможе Шевченків 
“Кобзар”, його мудрі й донині актуальні уроки. 
Та мусимо читати його не самими лише очима, 
але й серцями своїми, бо написане кров’ю му-
сить бути і кров’ю прочитане. Ото коли навчи-
мося цього, відважимося на це, тоді аж, може, 
почнемо жити й діяти за законами й запові-
дями Кобзаря. А до того... А до того – 

Світе тихий, краю милий,  
Моя Україно!  
За що тебе сплюндровано.  
За що, мамо, гинеш? 

А й справді – за що?.. 
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 У  С Е Р І Ї  “ Д Р І Б Н Е Н Ь К А  Б І Б Л І О Т Е К А ”  
Н А У К О В А  Б І Б Л І О Т Е К А  

П І Д Г О Т У В А Л А  Т А  В И Д А Л А  
Т А К І  В И Д А Н Н Я  

Ориґінал-макет підготовано  
у відділі автоматизації  

Чис. 1: Андрій СКОЦЬ 
Слово про Івана Денисюка 

2000 

НБ ЛНУ імені Івана Франка 
Завідувач – Мирослава ДОМАНСЬКА 

Редактор – Ніна БІЧУЯ 
Чис. 2:  

Штрихи до портрета професора Йосипа Кобіва 
2000 

Чис. 3: Ліна КОСТЕНКО 
Гуманітарна аура нації, або 
дефект головного дзеркала 

2001 
Підписано до друку 
Формат 60х90х32 
Папір офсет. Друк офсетний 
Обл.-вид. арк. 1,5+0,3. Гарнітура Bookman Old Style 
Наклад 500. Зам. №  Чис. 4: Роман ЛУБКІВСЬКИЙ 

Богорівний – бо правдомовний 
(Тарас Шевченко і сучасність) 

2002 Видавничий центр 
Львівського національного університету 
імені Івана Франка 
79000, Львів, вул. Дорошенка, 41 

Надруковано в друкарні: 
Літературна аґенція “Піраміда” 
Україна, 79006, а/с 10989 м. Львів, вул. Стефаника, 11 
Тел./факс (0322) 72-50-62 
Свідоцтво державного реєстру: серія ДК № 356 
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Чис. 5: Надія ПІКУЛИК 
Ідея українського месіянізму 

(Іларіон Київський і Теодосій Печерський) 
2002 
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Чис. 6: Любомир СЕНИК 
Розкопати Помпеї 

2002 

Чис. 7: Анушаван МЕСРОПЯН 
Українська поезія у вірменських перекладах 

2002 

Чис. 8: Петро БІЛОНІЖКА 
Євген Лазаренко – вчений, педагог, громадський діяч 

2002 

Чис. 9: Тарас ПАСТУХ 
Поетичне мислення Івана Франка 

(За збіркою “Semper tiro”) 
2003 

Чис. 10: Богдан Якимович 
Лев Жемчужников – ювілейна сильветка 

(До 175-річчя від дня народження) 
2003 

Чис. 11: Богдан ТИХОЛОЗ 
Ерос versus танатос 

(філософський код “Зів’ялого листя”) 
2004 

Чис. 12: Богдан СТЕЛЬМАХ 
Євангеліє від Тараса 
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