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ПЕРЕДНЄ СЛОВО 
 

2014 рік багатий на ювілеї визначних синів України. Цього року ми від-

значаємо і 150 років від дня народження Михайла Коцюбинського, і 120 років 

від дня народження Олександра Довженка. Але, напевне, кожен українець 

погодиться, що найвизначнішим є 200-річчя від дня народження Тараса 

Шевченка. Ця ювілейна дата для нас, українців, має великий сакральний зміст. 

Шевченко подіями минулого описував наше майбутнє. І сьогодні, у ці буремні 

часи, Шевченкові вдалося об’єднати народ, підняти його на боротьбу, стати 

символом «сім’ї вольної, нової»: 

Хоча б не потонуть нам цьогоріч 

В річках казенно-праздного єлею! 

«Борітеся — поборете!» — гримить 

Тараса слово в рік цей ювілейний. 

(Леся Степовичка «Цавет танем», 2014 р.) 

Кожен з нас не лишається осторонь вшанування Великого Українця. 

Викладачі української мови і літератури Ставропігійського вищого про-

фесійного училища м. Львова вирішили присвятити Тарасові Шевченку першу 

учнівську науково-практичну конференцію. Доповіді учнів охоплювали різні 

ділянки життєтворчості Шевченка, висвітлювали різні погляди на природу 

творчості Тараса Григоровича, яким недостатньо приділено уваги у шевченко-

знавстві, але провідною була думка, що цей різнобічний чоловік є Пророком 

українського народу, виразником національної ідеї. Сподіваємося, що 

започаткована учнівська науково-практична конференція стане доброю тра-

дицією вшанування видатних синів України. 

Слава Україні! 

Катерина Савич 
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Людмила Гриценко 

Шевченко і ми 
Люди — наче рiки. Малi, ледь помiтнi серед очеретяних та верболозних 

берегiв. Або великi й величнi, що гордо несуть свої води до моря, зрошують 

поля, тримають на собi пароплави, дають енергiю для електростанцiй. Однi 

легко всихають, лишаючи лише русла. Iншi живуть вiками i, здається, що вони 

вiчно молодi. Чи не можна сказати те саме про творчiсть рiзних поетiв? Кого 

нагадує Днiпро — символ України на всi часи, могутня i прекрасна рiка, 

джерело натхнення для митцiв, рiка хрещення Русi, свiдок героїзму народу 

з часiв його виникнення? Чи не славетного Великого Кобзаря українського 

народу, Тараса Шевченка — людину високої культури i незламного духу, 

непримиримого борця проти будь-якого гноблення? Вiн — вiчний. Вiн — 

рiзний... Хто він, Тарас Шевченко? 

Перша відповідь — мов скрик душі: дивне запитання! Усі знають: автор 

ліричних шедеврів, мислитель, український пророк… Утверджений шкільними 

підручниками, канонізований літературознавцями, возвеличений письмен-

никами й художниками, освячений часом… Звичний хрестоматійний образ. 

Учителю, стою перед тобою, 

Малий, вчарований до нiмоти. 

Хто ще умiв любити так, як ти, 

Хто кликати умiв ще так до бою, 

Кого ще так боялися кати? 

Так звучить вiрш Дмитра Павличка «До Франка», але цi слова 

вiдтворюють i моє ставлення до Великого Кобзаря. Для мене, моїх друзів, учнів 

творчість Т. Г. Шевченка — це не тема, що вивчається в школі на уроках 

літератури, це надійне джерело інформації про минуле України, історія рідного 

краю, сходинка для духовного зростання.  

Тарас Григорович Шевченко — це улюблений поет, у нього вчимося 

стійкості, твердості, віри в майбутнє свого народу. Гідне подиву те, як 

реалізовує себе Тарас. У нього немає нічого: свободи, бо він кріпак, грошей, 

батьків, власної домівки — тільки талант, даний Богом. Саме на прикладі 
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страдницького життя поета стараюся навчати учнів. У мене є добрий 

помічник — художня література взагалі і сам Шевченко, точніше його твори, 

картини, листи, книги. Але цього помічника у мене намагається відібрати 

національне (національне?) наше Міністерство, скоротивши кількість годин 

щодо вивчення рідної української літератури! 

Готуючись з учнями до позакланих заходів, а також до Міжнародного 

конкурсу шевченкознавства, я намагаюсь донести їм те світле, що було в житті 

митця. Учні самостійно шукають інформацію про життя і творчість Кобзаря, 

вивчають його твори — це вони роблять із задоволенням і за власним 

бажанням. На щастя, мої учні читають не статті О. Бузини в «Крымской 

правде», а твори великого генія, тому душі їхні залишаються чистими 

й непорочними. 

З плином часу все більше переконуюся, що  Тарас Шевченко — це не 

минуле, Тарас Шевченко — це сьогодення. Він важливий і для молодих, хто 

тільки починає своє життя, і для старших, і для всіх тих, хто хоч якось асоціює 

себе з Україною. Мені хочеться, як Кобзар, присвятити своє життя Україні, 

змінити долю народу на краще. Особливо зараз, коли мої земляки піднялися 

з колін за європейські цінності життя проти антилюдських законів, що не 

відповідають жодним стандартам, бо пишуться на лівому чи правому коліні 

якогось третьорядного депутата-українофоба. 

Коли почався Майдан, я зрозуміла, що Шевченко, його творчість, його 

образ став символом Майдану. Там скрізь, куди не кинеш оком, бачиш 

Шевченка, чи його портрет, чи якусь цитату, чи, навіть, переспіви з його поезії, 

різні рімейки, які переосмислені на сьогоднішній лад. 

Страшною трагедією для всіх нас і для всього світу стала одною з перших 

загибель Шевченка нашого часу Сергія Нігояна, який впереддень смерті читав 

уривок із «Кавказу» Великого Кобзаря. Підла куля вибирає найкращих — 

і в горах Карабаху, і на вулицях Києва. Вибач, Сергію, нашу грішну Україну, 

вона ще не відбулася як гуманна держава і тому не змогла захистити тебе. 

Колись вірменин Параджанов зняв фільм, який став символом українців. 

Сьогодні вірменин Нігоян віддав життя, яке стало символом України: 
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Так ось яким явився нам Тарас! – 

У образі Самвела Нігояна. 

Яка кривава незагойна рана – 

Той снайпер вцілив в кожного із нас. 

 

Самвеле, спочивай, хай нам тепер болить, 

«І мертвим, і живим, й ненарожденним». 

Невідворотна смертоносна мить, 

Коли за нашу волю впав вірменин. 

(Леся Степовичка) 

Вважаю, що замість скинутого ката Леніна на всій території України 

потрібно поставити пам’яники героям Небесної Сотні, які вийшли на захист 

України і її народу за право бути вільними, на захист від злочинної влади, 

банди і мафії, прекрасно розуміючи, що їх чекає. Вічна тобі слава, Сергію, і 

вічна слава героям, загиблим за волю Батьківщини! Слава Шевченкові! Слава 

Україні! 

А зараз пропоную коротенькі висловлювання учнів училища про Тараса 

Григоровича Шевченка. 

Соломія Романюк: 

— Шевченко став символом незнищенності українського народу. Його 

велика любов до людини, до матері, до рідної України вчить, як треба жити на 

світі. Шевченкове слово будило, кликало, підносило. Творчість Шевченка 

збагачує наше життя. Це — обдарована людина, в його творах — душа народу. 

Ми повинні шанувати та не забувати про ті страждання, які випали на долю 

поета. Вірші Тараса Григоровича викликають у мене прагнення жити і творити 

для моєї Вітчизни.  

Ростислав Микитишин: 

— Шевченківське слово пробуджує у серці почуття гордості за свою 

країну, повагу до її героїчного минулого. Я не можу без хвилювання читати 

твори поета. Для мене він не просто письменник, твори якого вивчаємо в школі, 

це людина, в якої кожен повинен вчитися щиро любити свою рідну землю. 
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Узагалі, це дуже добре, що в сучасній країні люди не забувають своїх співців. 

Вони встановлюють пам'ятники у різних містах. А в нашому навчальному 

закладі проводяться літературні вечори, наукові конференції, влаштовуються 

виставки творів Т. Шевченка, репродукцій картин, малюнків учнів до творів 

митця, конкурси на кращого декламатора його віршів. 

Ольга Филипчак: 

— Про творчість Т. Шевченка я вперше дізналася у дитинстві. Тоді особ-

ливого інтересу у мене не виникло. Але з часом я змінила свою думку і сьогодні 

Т. Шевченко для мене — це символ мого народу. Читаючи його твори, чітко 

уявляю собі ті часи, коли жив і творив великий митець. Твори Тараса 

Григоровича допомагають мені пізнати минуле, порівняти його з сучасним. 

У моєму житті з'явилась мета, сформувались важливі цінності — все це завдяки 

яскравим та правдивим творам, які залишив нам у спадщину Великий Кобзар. 

Я горджуся тим, що увійшла в трійку кращих знавців другого обласного 

етапу Міжнародного конкурсу шевченкознавства. 

Любомира Микетин: 

— Ім'я Т. Шевченка у мене асоціюється з Україною. Завдяки йому країну 

знають у всьому світі. Але люди його цінують за те, що, не зважаючи на 

складні умови життя, Тарас Григорович продовжував писати щирі, відверті 

твори. Він міряв про волю українського народу, сподівався на краще майбутнє 

України. Я вважаю, що поет, не зважаючи на всякі брудні статті про нього, 

є і вічно буде в пам'яті українців. 

Надія Ілик: 

— Я люблю не тільки вивчати вірші Т. Шевченка в училищі на уроках, 

але й просто їх читати у вільний час. Тарас Шевченко пише зрозуміло для 

кожного, висловлює свій біль, свої страждання. Я вважаю Шевченка 

геніальним поетом. Схожих на Кобзаря немає. Він писав не заради слави, 

а задля того, щоб донести до людей слово правди про свою Україну. Своїми 

творами, картинами митець зробив великий внесок в нашу національну 

духовність. Я пишаюсь тим, що живу на Батьківщині Тараса Григоровича, на 

нашій славній Україні. 
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Тарас Борівець: 

— Т. Г. Шевченко — це героїчна людина, талановита та чуйна. На мій 

погляд, це дуже рідкісне поєднання таких рис характеру. Така людина народжу-

ється одна на сто або, навіть, на двісті років. Люди повинні цінувати і поважати 

його як особистість. Ніхто не має права засуджувати Т. Шевченка. Те, що 

зробив він для свого народу, для своєї України — гідне великої пам'яті і шани. 

Богдан Коцан: 

— Я вивчаю твори Шевченка за власним бажанням, вони мені дуже 

подобаються. Дехто вважає, що твори поета сумні. Нам важко уявити його 

життя. Ми живемо в іншому світі й заплющуємо очі на чуже горе. А душа поета 

дуже боляче сприймала усі негаразди людського життя, тому й писав він 

більше про сумне, ніж про веселе. Аналізуючи прочитане, я знову переконуюся, 

що справжні свободи і щастя ніколи не даються легко, а здобуваються у важких 

випробуваннях, перебороти які можуть лише сильні люди. Тож нехай «Заповіт» 

Великого Кобзаря стане заповітом для нас — зберегти мову народу, його 

звичаї, його пісні і пронести через віки у майбуття. 

 



10 

Катерина Савич 
Притчевість творів Тараса Шевченка 

Феномен Тараса Шевченка полягає в тому, що це не якесь стале явище, 

а постійний рух, процес.  

Читаючи Шевченкові поезії, де події розгортаються чи то в Іудеї, чи то 

у Стародавньому Римі, митець «конкретизує обстановку, звужує простір з Всес-

віту до України (це видно на прикладі українського пейзажу — із степами, озе-

рами, верстовими та широкими шляхами)» [1]. У сферах творчості і науки цей 

метод називають екстраполяцією — перенесенням одних значень певного часу 

на подібні, але не ідентичні значення іншого часу й іншої епохи. Розглядаючи з 

цього боку увесь творчий доробок Шевченка, ми можемо говорити, що Тарас 

Григорович повною мірою використав принцип екстраполяції. Його твори 

повні символів і звернень у майбуття. «Він носив у собі духовну візію», — так 

говорить Дмитро Степовик у своїй книзі «Наслідуючи Христа. Віруючий у Бога 

Тарас Шевченко» [1]. Творення метафоричних образів, візуалізація поетичних 

рядків, застосування принципу екстраполяції визначають притчевість як якість 

творчого доробку Шевченка. У своїх поезіях Шевченко творить зорові образи, 

які чітко проектуються на нашу сучасність. Для прикладу візьмемо декілька 

уривків, які яскраво ілюструють вищесказане. 

Візія 1. 

Доборолась Україна 

До самого краю. 

Гірше ляха свої діти 

ЇЇ розпинають. 

Замість пива праведную 

Кров із ребер точать. 

Візія 2. 

… Кричите,  

Що Бог создав вас не на те, 

Щоб ви неправді поклонились!... 

І хилитесь, як і хилились! 
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Візія 3. 

У чужому краю 

Не шукайте, не питайте 

Того, що немає 

І на небі, а не тілько на чужому полі. 

В своїй хаті своя й правда, 

І сила, і воля. 

Нема на світі України, 

Немає другого Дніпра, 

А ви претеся на чужину 

Шукати доброго добра, 

Добра святого. 

Для притчевих творів характерним є широке узагальнення, дидактична 

мета, відсутність розвитку характеру героя, повідомлення про подію, але не її 

відтворення. 

Притчевість творів Тараса Шевченка — нова і глибока тема в шев-

ченкознавстві. Можна диференційовано розглядати притчевість поетичного 

доробку, малярського доробку чи притчевість окремих творів мистця, але 

в даній роботі ми більш детально зупинимося на притчевому характері серії 

малюнків, об’єднаних спільною назвою «Притча про блудного сина», де 

найповніше виявилася концептуальна єдність літератури і образотворчого 

мистецтва Шевченка.  

Тарас Шевченко створює «Притчу» за 4 роки до своєї смерті, протягом 

півроку (1856–1857). Пройшовши усі кола пекла, що підготувала для нього 

Російська імперія, мистець мав що сказати — і говорить це на повний голос.  

З одного боку, серія «Притча про блудного сина» — творче пере-

осмислення новозавітнього тексту.  

Хоча деякі дослідники образотворчої спадщини Шевченка заперечують 

тісний зв’язок згаданих аркушів із євангельським текстом, окрім, звичайно, 

назви, (Р. Маркушевська, П. Білецький), проте вона є базисом для створення 

малюнків [2].  
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З другого боку, для осмислення історичної долі блудного сина Шевченко 

використав ще один літературний твір. За думкою Л. Хінкулова, який 

спирається на спогади А.Алексєєва, поштовхом до серії малюнків була 

давньоруська повість про «Горе-злощастя», яку Шевченко прочитав у 1856 році 

у журналі «Современник» [2]. 

Але Шевченко творить власну притчу про блудного сина, і Шевченковий 

син уособлює український народ. Перед нами розгортається спектакль з життя 

українця, який попав під вплив «названого брата», що звів його на манівці, 

а потім і пограбував. Слідуючи притчетворчій традиції, Шевченко повідомляє 

нам про подію, що сталася з молодою людиною.  

Дослідники образотворчої серії, зокрема Леся Генералюк, сходяться на 

тому, що зображений молодик є сукупним образом національно свідомого 

українського середнього класу, що міг би протистояти поневоленню Російською 

імперією. Тим більше свою ідею реанімації українського духу, ідею про-

будження свідомої української нації Шевченко почав втілювати в «Кобзарі» [2].  

Центральним образом серії малюнків є молодий чоловік — блудний син, 

якого ми бачимо то в шинку, то на кладовищі, то серед розбійників, то 

у в’язниці, то під час покарання. Те, що зображений блудний син є ніхто іншим, 

як українцем, нам доводять деталі, які щедро розсипані по художньому творі — 

бриль на голові у молодика («У хліві»), шаровари («У шинку»), люлька («На 

кладовищі»), силует ув’язненого, що нагадує чи то самого Шевченка, чи то 

кобзаря з хлопчиком-поводирем («Казарма»). Крім того, мистець натякає нам і 

на імперську стратегію Росії боротьби з невірними — покарання колодкою, що 

яскраво метафоризує заборону вільно висловлювати думки («Кара колодкою»), 

приниження людської гідності («Кара шпіцрутенами») тощо.  

Серія «Притча про блудного сина» містить величезну кількість символів, 

які підпорядковані основній ідеї — піддавшись впливові, опинившись у хліву зі 

свинями , програвши у карти власну сутність («Програвся в карти», адже тут 

молодик одягнений вже як збіднілий дворянин, має лаковані чоботи, капелюх, 

який не носили українці, модні штани тощо), блудний син не усвідомлює своєї 

трагедії [2]. Як тут не згадати пророчі слова з «Послання і мертвим, і живим, 
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і ненарожденним»  про те, що нашу ж історію нам розказує німець — «моголи, 

моголи! / Золотого Тамерлана онучата голі. … / Німець скаже — ви слов’яни! / 

Слов’яни, слов’яни! / Славних прадідів великих правнуки погані». 

Усвідомлення ж втрати своєї самобутності приходить лише в останньому 

аркуші — «Казарма», де той нещасний блудний син опиняється в символічному 

замкненому просторі, у тюрмі всіх народів. Таке завершення серії також 

визначене притчевістю творчості Шевченка. Блудний син, тобто український 

народ, має самостійно скинути пута, усвідомити, чиїх батьків ми діти. 

Дана ж серія малюнків позначена не лише дидактичною метою 

(остерігайтеся тих, хто називається добрим другом, бо такі «друзі» можуть 

занапастити вас), але й засуджує політику Російської імперії стосовно 

«братніх» народів.  

Про особливість мови Шевченкових творів говорив митрополит Іларіон. 

Зокрема, він наголошував на проповідницькій манері оповіді і побудові 

поетичних творів. Як бачимо, і в образотворчому доробку Тарас Шевченко 

лишається вірним своєму призначенню — в алегоричній формі закликати до 

пробудження національної свідомості. 
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Романія Брославська, Катерина Савич 

Тарас Шевченко — перший український політв’язень 
Роки, коли жив і творив Тарас Шевченко, співпали з роками 

національного самоусвідомлення і національного становлення. Такі суспільні 

процеси рухали не лише Європу, вони не оминули й України, яка на той час 

перебувала у складі Російської імперії. Загарбницькі ідеї і методи впливу 

Російської імперії не змінювалися ще з часів Івана Грозного, правління якого в 

історії відоме як «смута». Звичайно, Російська імперія не могла допустити 

вільнодумства і становлення української нації, яку вони називали 

«малоросами». Політика Російської імперії била у найвразливіше місце — 

культуру і освіту. Так, вони 1819 року закривають Києво-Могилянську 

академію, вважаючи її розсадником свавілля і вільнодумства. Дійсно, на той час 

випускники Києво-Могилянської академії здобули собі славу творців України, 

її культури як держави. Такого не можна було допустити в умовах зростання 

національної свідомості. Дмитро Степовик має на згадану подію свій погляд: 

«Ну аякже, — ліквідація потужного духовного центру українства в особі Києво-

Могилянської академії й заміна його пройнятою шовіністичним духом і 

повністю змосковщеною Київською Духовною академією — це всього лише 

введення нового статуту, отака собі «прогресивна» реформа з колоніяльною 

начинкою». І хоча в селах ще зберігався дух народу, проте, коли дитина 

підростала, вона змушена була навчатися в містечках, де панувала ідея 

рабського служіння царю. Чи закриття Києво-Могилянської академії не 

є прикладом репресії в тому розумінні, яке ми маємо сьогодні — каральні 

заходи проти громадянина своєї держави і національної приналежності? Вже 

з цього часу Російська імперія почала впроваджувати в практику нову методу 

придушення вільнодумства — репресію. 

Звертаючись до словника-довідника з історії України, ми бачимо таке 

визначення репресії. «Репресії  1. Незаконні каральні міри, покарання з боку 

держави стосовно окремих громадян, соціальних, етнічних груп, що 

проводяться в антидемократичних державах з метою зміцнення панування 

органів влади над суспільством. 2. Каральні міри, покарання з боку держави 
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стосовно осіб, які скоїли злочин» [5]. Дуже широко цим терміном 

послуговувалися в ХХ столітті. Ми вважаємо, що говорити про політичні 

репересії варто і стосовно ХІХ століття, а Тараса Шевченка вважати першим 

українським політв’язнем. 

Тарас Шевченко народився на території , що належала Російській імперії. 

Оскільки Шевченко походив зі села, оскільки був вихований на розповідях діда 

про Коліївщину, про сміливість гайдамаків, то він з дитинства всотав у себе оту 

українськість, вже з дитинства у нього була сформована національна 

свідомість. Шевченко, крім того що був дуже допитливим малим, йому все 

було цікаво, він гостро відчував оту несправедливість, постійно намагався з 

нею боротися. Навіть ім’я його варто розглядати в символічному плані, адже 

Тарас перекладається з грецької як «бунтівник». Потім Шевченко знайомиться 

з петербурзькою інтелігенцією, яка не приховувала свого ставлення до політики 

Миколи І, підпадає під вплив демократів. Перебуваючи деякий час в Пе-

тербурзі, Шевченко бачить несправедливе ставлення царя до свого, 

російського, народу і, відповідно, він проектує це ставлення й на українську 

дійсність. Бачить, що його Україну ще більше пригноблюють, утискають, не 

дають розвиватися, звичайно, свідома людина починає противитися. Шевченко 

ніколи не переступав межі дозволеного. І Д.Степовик, і Г.Клочек говорять про 

співчутливість, милосердя, прагнення до всепрощення як визначальні риси 

вдачі Шевченка.  

І в той же час Шевченко ніколи не мовчав, коли йшлося про 

несправедливість. Корній Чуковський малює такий образ поета «Безмежна 

нелюдська гідність і безтямний нелюдський гнів. Цей геній молитви — в той же 

час і геній прокляття. З часів старозаповітних пророків жодне ще, здається, 

серце не вміщало в собі так багато надмірної любові і так багато ненависті», 

«В гніві він — як пророк, в покірливості — як апостол» [2]. Ідеї обурення 

в нього киплять, оці ідеї він виливає у своїй творчості, зокрема у поезіях. 

В образотворчому доробку настільки яскраво такого не виявилося. І тому ми 

говоримо, що Шевченко свідомо свою творчість спрямував до критичного 

реалізму. Цей напрям яскраво виражений виключно в українській літературі.  
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Тут варто згадати його поему «Сон», яку справедливо називають 

перлиною критичного реалізму, політичною інвективою. Назвавши свою поему 

комедією, Шевченко, вочевидь, мав на увазі, по-перше, сатиричне 

відображення дійсності у своєму творі, по-друге, те, що в ньому, як 

у «Божественній комедії» Данте, йтиметься про пекло — тільки не про небесне, 

а про земне. 

Обравши своєрідну структуру твору, Шевченко намагався всебічно 

змалювати суспільно-політичне життя миколаївської Росії першої половини 

XIX ст. Поет поставив перед собою завдання розкрити людям істину, сказати 

правду про державу зла і насильства . 

На початку першої частини твору автор змальовує прекрасну картину 

української природи, але різким контрастом цьому виступають картини 

жахливого становища народу, про які згадує Шевченко, називаючи Україну 

«безталанною вдовою». Суворими фарбами змальовує поет картини знущання 

панства над селянами. Страждаючи разом із своїм народом, Шевченко запитує: 

«Чи довго ще на сім світі катам панувати?». У цьому запитанні і біль душі 

поета, і грізна пересторога, і заклик до боротьби за свободу. 

Також вражаюче змальовано життя царського двору та вельможного 

панства в Петербурзі. Поет не шкодує сатиричних фарб, зображаючи підданих 

царя в палаці. Змальовуючи їхні портрети, він використовує порівняння «мов 

кабани годовані» й епітети «пикаті», «пузаті». Шевченко розуміє і їхню 

внутрішню суть: вони — кар’єристи , бо «товпляться, щоб ближче стати коло 

самих». Стільки сарказму в Шевченкових словах! Поет підводить читача до 

висновку, що не може бути порядку в державі, якщо керують ними такі 

нікчемні люди. Якщо ж узяти до уваги соціально-політичну спрямованість 

твору, то ми маємо зразок політичної сатири. Звідси й загальноприйняте 

визначення жанру шевченківського твору як політичної поеми — першої 

в українській літературі. 

Коли Микола І дізнався про цю поему, він зрозумів, що Шевченко — 

дуже небезпечний, якщо з ним нічого не вдіяти, то можна втратити контроль 

над «Малоросією», адже до Шевченка прислухалися, йому вірили українські 
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селяни.  Фактично поема «Сон» стала однією з причин того, що цар Микола І 

видає указ, яким Тараса Шевченка відправляють на заслання. Звичайно, 

Шевченко не заслуговува на таке суворе покарання, адже туди відправляли 

вбивць, розбійників, причому тих, що неоднократно коїли страшні злочини. 

І раптом такий самий вирок отримує Шевченко. Звичайно, це була спроба 

затулити рота українському поетові, провідникові і будителю української нації. 

Жорстокість покарання вражає ще й тим, що цар особисто заборонив 

Шевченкові писати й малювати. Такий вчинок з боку царя був демонстрацією 

царської жорстокості, мовляв, я можу заборонити тобі дихати, і ти задихнешся. 

Але Шевченко здобув повагу і на Кос-Аралі, навіть офіцери-наглядачі таємно 

купували для нього і фарби, і папір, і пензлі. Звичайно, таке покарання містило 

в собі цілковиту політичну складову, гоніння громадянина, яке дає нам право 

вважати, що заслання Шевченка — початок політичних репресій, які проводила 

Російська імперія проти вільнодумців. 
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Анна Дендерис 

Образ Тараса Шевченка в монументальному мистецтві 
Статистичні дані подають, що загальна кількість пам’ятників Тарасові 

Шевченку по всьому світові перевищує цифру у 1100. Це найбільша кількість 

монументів, встановлених одній особі. Кожен національно свідомий художник 

намагався осмислити й увіковічнити образ Шевченка в образотворчому 

мистетцві. Але все одно існує певний стереотип щодо образу Кобзаря. У даній 

роботі ми спробуємо спростувати вироблений імперською владою образ 

Великого Українця. Автор намагатиметься реферативно подати матеріали, які 

засвідчили б різнобічні погляди на образ Шевченка в монументальному 

мистецтві, зокрема спростовуючи панівний спосіб зображення Шевченка як 

похмурого, зажуреного селянина. 

В радянську добу був скульптурно відтворений образ Шевченка, де із 

висоти постаменту на людей з-під лоба дивися такий собі мужик років 60, іноді 

у високій шапці, непривітний, з похиленою головою, або одягнений у сюртук 

«революціонера-демократа» [2].  

Таким є пам’ятник Шевченкові у Харкові, творцями якого є радянський 

скульптор Матвій Манізер та архітектор Йосип Лангбард. Хоча він і вважається 

одним з найкращих зразків монументальної шевченкіани у світі, проте 

потрактування образу мистця слідує за радянською ідеологією. Шевченко 

сприймається не як мислитель, дух нації, символ національної ідеї, а об-

межується лише сприйняттям як поета-революціонера, борця за щастя просто-

го люду. 

Близьким до реального образу Шевченка є пам’ятник, встановлений на 

проспекті Свободи міста Львова. Над монументом працювали скульптори 

Володимир і Андрій Сухорські та архітектори Юрій Диба та Юрій Хромей із 

залученням канадських фахівців. Автори вдало відтворили образ Шевченка як 

духовного лідера української нації. Не випадково Кобзар представлений 

в образі мислителя, який звертається до народу, простягаючи правицю, 

і доповнений стелою, яка має символічну назву «Хвиля Народного 

Відродження». 
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Але сучасники Шевченка нам лишають зовсім інший образ поета. Кожен, 

хто був знайомий з поетом, відзначає його доброзичливість, милосердя і 

щирість. Так, Микита Савичев пише про Шевченка «… Ніколи я не бачивйого 

засмученим і похнюпленим. Він був  фізично здоровий, рум’яний. Погляд у 

нього постійно був ясний і відкритий. Правда, в ньому безперервно була 

присутня якась дума, але дума ця була тиха і, сказати б, така, що піднімала й 

наснажувала його дух. Часто можна було зауважити, що він слухає спів сфер; 

так несла його звична і світла дума туди, яке йому одному було відоме й 

доступне. Можна думати, що в ньому нуртувала течія, яка була його що том 

супроти нападок гіркої дійсності» [1]. 

Корній Чуковський також лишає нам спогади про Шевченка, називаючи 

його великим національним поетом, «…облагороджуваний, піднесений, він 

втілював у красу і святиню все, що створила його батьківщина» [2]. 

Олександр Афанасьєв-Чужбинський познайомився з Тарасом, коли той 

приїхав після Академії працювати в Україні. Тоді він, як пише Афанасьєв-

Чужбинський, «був молодий, кипів натхненням, прагнув до самоосвіти». 

У будь-якого молодого фахівця як колись, так і тепер, та й у всі часи і у всіх 

краях, — велика потреба в коштах, щоб стати на ноги, мати своє житло, своє 

необхідне майно.  

Шевченко і в цій грані життя був не схожий на інших — багатьох 

вражала його жертовна безкорисливість, підживлювана його природним 

християнським милосердям [1]. 

Розвінчати міф про поета як зажуреного і похмурого чоловіка намагався 

скульптор Леонід Молодожанин, який зробив для нього пам’ятника у столиці 

США — прекрасну статую молодого життєрадісного Шевченка, гарно 

одягненого за модою ХІХ століття, статного і вродливого з обличчя. Таким він 

був насправді до арешту. І це засвідчили численні його сучасники. Іван 

Сошенко писав, що він гарно й елегантно одягався, на зиму мав вишукану 

єнотову шубу, шаль, годинник (велика рідкість), різні прикраси. Інші сучасники 

зазначають його товариськість, приємність, популярність серед друзів, 

особливо серед жінок і дівчат [1]. 
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Мабуть, Молодожанин врахував усі ці позитивні свідчення про 

Шевченка, працюючи над його пам’ятниками — молодого, гарного, інте-

лігентного — для Вашингтона, Буенос-Айреса (Аргентина), Прудентополіса 

(Бразилія) та інших міст. Але люди звикли до «стандарту» з вусами, 

похнюпленою головою і колючим поглядом з-під кошлатих брів. Тому навіть 

такий тонкий знавець і цінитель української літератури, як професор Іван 

Кошелівець з Мюнхена, не сприйняв вашингтонського пам’ятника й дуже 

гостро відгукнувся про його автора Молодожанина у статті «Де наш 

Шевченко?», надрукованій в журналі «Сучасність» 1964 року: «Вийшла 

безлика стандартна заготовка, придатна на всі випадки; якийсь недоросток з по-

дурному випнутими грудьми, що удекоровані камізелькою в ґудзиках. О, ці 

ґудзики! Це при житті мав поет з ним клопіт, і різьбяр так любовно їх 

випрацьовував, наче б у них інкарнувався геній Шевченка. Якби надіти цій 

бронзовій постаті шапку з музею Фонтенбльо, можна б написати на п’єдесталі: 

„Наполеон“. А так, без шапки, ще простіше: з таким самим правом, як 

Шевченка, можна підписувати кожного — від Байрона до першого ліпшого 

російського «разночинца» [1]. 

Не можна не згадати роботи скульптора Івана Кавалерідзе, який є 

автором пам’ятників Тарасові Шевченку в Ромнах, Полтаві. Пам’ятник 

Великому Українцеві в Сумах (1926 р.), виконаний в стильовій манері кубізму, 

не зберігся, оскільки в 50-х роках ХХ століття за наказом Хрущова його знесли, 

бо Генсек зобачив в ньому прояви сепаратизму. У тому ж таки 1926 році 

Кавалерідзе створив проект «Могила Т. Г. Шевченка в Каневі». Цей проект 

у творчих колах називали незаперечним шедевром. Однак у Каневі місця йому 

не знайшлося. В уяві скульптора образ Шевченка вимальовувався власними 

штрихами і барвами, які протягом усього життя набували все більшої 

досконалості та художньої сили. Кавалерідзе прагнув показати світові Кобзаря 

в усій його прометеївській величі, чого він не знаходив у роботах своїх 

сучасників. 

Проте особливої уваги серед творінь Кавалерідзе варто відзначити 

«Проект пам’ятника Т. Г. Шевченку для Дубна ». Кавалерідзе бере Шевченка 
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не взагалі. А в момент його піднесення, в момент найбільшого напруження 

його творчої істотності. І момент, коли матерія говорить до вас приблизно 

такою мовою:  

І Возживу, і душу вольную на волю 

Із домовини воззиву. 

(перефразовано із поезії Т. Шевченка «Марку Вовчку»). 

На жаль, зреалізувалися далеко не всі ті плани й задуми. Хоч проект 

пам’ятника Т. Шевченкові для Дубна і Кавалерідзе був готовий десь наприкінці 

1942 — на початку 1943 року, але то вже була пора, коли говорили переважно 

не музи, а гармати [3]. 

Отже, монументальна шевченкіана багата на славетні імена, але ще 

більше творів мистецтва чекають на своє втілення. 
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Олександр Кузів 

Релігійність Тараса Шевченка 
У радянські часи говорили, що Тарас Шевченко був атеїстом-

революціонером. Підшуковувалися відповідні фрази в його творчості. Після 

падіння атеїстичного колоніального режиму в Шевченковій поезії почали 

шукати християнські мотиви. Проте чи усвідомлюють нинішні українці-

християни справжнє бачення віри Великим Кобзарем?  

Багато богословів, колишіх і теперішніх, розглядали життя і творчість 

Тараса Шевченка як справжнього християнина. Серед них такі поважні особи, 

як митрополит Іларіон (Іван Огієнко) як представник покоління 30-х років ХХ 

століття та доктор філософії, мистетцвознавства та теології Дмитро Степовик, 

наш сучасник. У своїй роботі, посилаючись на роботи Огієнка та Степовика, ми 

намагатимемося підтримати думку митрополита Іларіона, що «Бог для 

Шевченка — Батько, і то Батько рідний. І він до Нього всякі претензії несе 

й скеровує, як люблячий син до Батька. Ці Шевченкові звернення часто, власне, 

синівські, хоч і подратовані, хоч і неспокійні, але завжди оправдані тяжкою 

дійсністю... „Кобзар“ — це чиста книга гарячих сліз, тяжкого горя та 

смертельної печалі, а то й чорної розпуки». 

«Як тривога — то й до Бога», — каже народне прислів’я. Стосовно 

Шевченка, то він був з Богом, з постійною молитвою до Нього не тільки 

в лихі години, а й у добрі, щасливі, яких у нього, на жаль, було дуже мало. 

Зовні — набожність Шевченка можна пояснити вихованням у родині: 

дідусь, батько і мати постійно молилися при дітях Микиті, Ярині, Катерині, 

Тарасові і спонукали їх молитися разом. Раннє сирітство Тараса ще більше 

посилило уповання на Бога, зумовлене прихильністю до нього сільського 

священика Григорія Кошиця та навчанням грамоті у церковних дияконів. 

Саме при священиках і дияконах навчився Шевченко грамоти: рано 

навчився читати із Святого Письма, особливо із Псалтиря, а також з ака-

фістів та житій святих. 

Григорій Шевченко нутром відчував своєрідність свого середульшого 

сина. Це він заохочував, щоб Тарас навчався грамоти при Церкві, а не деінде. 
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Зерно християнської правди, посіяне в душі Тараса його матір’ю та батьком — 

глибоко віруючими парафіянами свого села — було щедро підживлене 

священиками і дияконами після того, як 11-річний Тарас став круглим сиротою. 

До честі цього сільського духовенства слід сказати, що воно довершило те, чого 

не встигли зробити рано померлі батьки Шевченка. Духовенство допомагало 

хлопцеві позбутися деяких негативних рис характеру, наприклад 

непосидющості, схильності до ризикованих мандрів на самоті, браку 

дисципліни. Навпаки, священики і диякони заохочували природну допитливість 

малого Шевченка, любов до читання книжок, особливо церковних, до 

рисування і малювання, наставляли бути терпеливим і добрим до всіх людей, 

особливо до ближніх.  

Можна сказати без перебільшень, що рідного батька замінив підліткові 

Тарасу парафіяльний священик села Кирилівки Григорій Кошиць. Сучасники 

згадують його як чудового наставника, в якому поєднувалися доброта і ви-

могливість. «Знаючи близько священика Кошиця і його дружину, — згадував 

Феофан Лебединцев, — можна безпомилково стверджувати, що за тодішнім 

селянським побутом підліток Тарас не міг знайти кращого приюту, як у домі 

приходського батюшки». 

Святе Письмо Шевченко знав із дитинства, бо чув його з уст діда та 

батька; заслуховувався співом лірників і кобзарів про Ісуса та Лазаря на 

базарах. Навчаючись грамоти у сільського дяка, Тарас першим із учнів після 

вивчення «азбуковника» перейшов до читання Псалтиря. Повертаючись 

додому, ще подовгу зачитувався Псалмами, декламував їх уголос, 

захоплюючись мелодикою та красою слова. Часто п’яний дяк посилав Тараса 

до осиротілих родин читати Псалтир, оплакуючи небіжчиків. Згодом Шевченко 

писав про це в автобіографії і повісті «Княгиня». 

Малий пастушок знав Псалми із збірки Григорія Сковороди, коли, 

ховаючись у бур’янах, списував їх до свого зошита. Тоді ці пісні були для 

сироти не лише втіхою, а й підтримкою та особливим натхненням до молитви. 

Про своє раннє спілкування з Богом Шевченко щиро й зворушливо описав 

у вірші «Мені тринадцятий минало…»: 
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Уже покликали до паю, 

А я собі у бур’яні 

Молюся Богу… і не знаю, 

Чого маленькому мені 

Тоді так приязно молилось, 

Чого так весело було? 

Слушно зауважив відомий шевченкознавець Євген Сверстюк, що 

можливо, саме в такому «молитовному ключі — вічна таємниця поезії Кобзаря, 

сумірного з ладом народної душі, спраглої любови, правди і добра?» 

Згодом, коли за плечима Шевченка був певний життєвий досвід, відбуло-

ся глибше усвідомлення християнських ідей. Навчаючись в Академії мистецтв 

у Петербурзі, художник поглиблено студіював Біблію, проникаючи у світ її 

образів і сюжетів, створених видатними європейськими майстрами пензля. 

Книга Псалмів — чудова скарбниця, звідки людство тисячоліттями 

черпало духовні сили, надію й умиротворення. Жодна з частин Біблії не мала 

такого всезагального відзеркалення на життя, поведінку, діяльність та мислення 

християн, як збірка Псалмів. 

1845 року поет переспівав 10 Псалмів із Псалтиря і записав їх до альбому 

«Три літа». Поет обрав саме ті Псалми, які найбільше нагадували долю України 

та його власну. Цикл «Давидові Псалми» щонайпереконливіше підсумував як 

духовне зростання Кобзаря, так і його творчості. 

Десять поезій Кобзаря є не лише високохудожніми переспівами пісень-

молитов, а й своєрідними заповітами рідному народові. Тут митець якраз і по-

дав нам, його нащадкам, мудрі настанови, як маємо жити вільними людьми: 

— беззастережно вірити і любити Творця неба й землі; 

— пам’ятати про Божий суд і важливу вимогу його: перемога добра над 

злом, правди над непрaвдою; 

— бути вірними і люблячими дітьми рідної землі, дбаючи про єдність і 

братолюбіє. 

Так, професор Микола Сумцов, один з видатних знавців поезії й епі-

столярії Шевченка, писав: «Знайомлячись з ними, ми бачимо, що релігійність 
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Шевченка має барву рідної поетові православної Церкви, під час посту 

постився і приймав святі тайни (сповідався й причащався). Взагалі не розривав 

з церковними формами релігії своїх батьків». 

Як у православного християнина у поведінці Шевченка можна розрізнити 

певну роздвоєність: цілком позитивне ставлення до православного віровчення 

з його догматами й канонами, з одного боку, і доволі критичне ставлення до 

Російської православної церкви, її священного Синоду, який був звичайним 

царським відомством з питань релігії і ревно виконував антиєвангельську 

у своїй суті політику репресивного імперського режиму. У поетичній і мис-

тецькій творчості Шевченка немає нічого протиправославного, єретичного або 

інославного. Навіть критики Шевченкових творів і його самого як особи, не 

наважуються звинуватити Кобзаря у якихось суттєвих порушеннях 

православного віровчення; їхні закиди стосуються виключно Шевченкового 

неприйняття Російської православної церкви. 

Митрополит Іларіон Огієнко, який дуже ретельно простудіював усю 

творчість Шевченка під оглядом її релігійності, нічого антиправославного 

в творчості не виявив. Навпаки, він стверджував пророчий, апостольський, 

проповідницький характер багатьох Шевченкових творів. В одному з до-

сліджень Шевченкової творчості митрополит Іларіон писав: «Так, Шевченко 

був проповідником і вмів ним бути. Він постійно навчав так, ніби говорив 

в церкві. Більшість Шевченкової науки можна повторювати в церкві на 

проповідях, так ніби цитати з якого церковного твору. І треба тільки жаліти, що 

українське духовенство так рідко цитує «Кобзаря» — для проповідей з нього 

можна брати обома руками! До цього ще додам, що Шевченко, як проповідник і 

оборонець правди Божої, був усе життя послідовний і незмінний. І за свою 

оборону правди божої і життя своє віддав!» 

Українське православне священноначаліє визнало високу пробу 

православності Тараса Шевченка. Шанобливе синівське ставлення Шевченка до 

трьох осіб одноістотної й нероздільної Трійці, до Богородиці і святих, повага до 

ікон і особисте малювання ікон, чисельні малюнки на релігійні теми — все 

віддзеркалює його християнський світогляд, його нездоланну віру в Бога. 
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«Треба відкинути неправдивий, спекулятивний підхід, ніби в поета був 

неправославний погляд на Діву Марію. Шевченко, ясна річ, тут не бого-

словствував, а просто благоговів перед нею як Матір’ю — і то Матір’ю 

втіленого Бога, Ісуса Христа. Центральна вісь ставлення Шевченка до Діви 

Марії точно співпадає з тією роллю, яка відведена їй у святих Євангеліях: вона 

пречиста, свята, непорочна, безмежно добра, вибрана самим Богом для 

великого й недосяжного розумові людини експерименту: перевести духовну 

іпостась Бога в матеріальне тіло живої людини — для того, щоб це тіло умерло 

й одночасно зняло прокляття гріха з усіх інших людей. Велич Марії проек-

тується виключно через велич Ісуса Христа». (Дмитро Степовик) 

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. Подай їм силу 

Твойого мученика-Сина, 

Щоб хрест-кайдани донесли 

До самого, самого краю. 

Достойно пєтая! Благаю! 

Царице неба і землі! 

Вонми їх стону і пошли 

Благий конець, о Всеблагая! 

Не тільки змістом, а й молитовним настроєм, емоційним звертанням 

і проханням до Богородиці, чудовою чисто євангельською ритмікою і стро 

фікою, а також щедрим та делікатним і щиро українізованим використанням 
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церковнослов’янизмом — це суто православна похвала Марії, довершена 

молитва великої поетичної сили. Ці початкові слова з Шевченкової поеми 

«Марія» таки треба було б включити в українські молитовники! Серед низки 

прославлень Діви Марії, це безумовно була б молитва-перлина, створена до 

того ж великим національним поетом-християнином. На відміну від переважної 

більшості людей, які у молитвах звіряють свої особисті клопоти і просять про 

індивідуальну допомогу, Шевченко молиться до Богородиці, за «окрадених 

сліпих невільників», тобто за свій цілий народ, може, за все людство. 

Стоячи на національному ґрунті, Кобзар ширяє у сфері загальнолюдських 

ідей: волі, правди і братолюбія. Він дихав любов’ю, бажанням погодити всі 

національності, поладнати соціальні неправди. Мрією його була загальна воля 

і братерство всіх народів. 

Усі ті висловлювання, які комуністи трактували як «атеїстичні погляди 

Шевченка», — якраз відносяться не до віри як такої, а до клерикалів, що за 

єлейними словесами відступили від Бога, забули його настанови щодо любові 

до ближнього. 

Віра для українців — це насамперед виявлення свого ставлення до Бога, 

до себе і навколишнього світу, тобто для українців віра не тільки не сліпа, але 

й об’єктивно залежить від багатьох чинників. Бог сприймається як справедли-

вий заступник, людинолюбець. В розумінні українця між Богом і людьми існує 

надзвичайна інтимна близькість, і завдяки їй він може дозволити собі певні 

«вольності» по відношенню до Бога. Це пов’язано з тим, що християнська 

релігія не змогла стати над українським світоглядом, оскільки у них на час 

впровадження християнства вже були установлені свої вірування, традиції, 

звичаї, які християнство об’єктивно не змогло витіснити. 

Отже саме існування такої близькості давало деяке право на 

незадоволення. У Шевченка можна знайти саме такі закиди Богові, у яких він 

висловлює своє незадоволення від невідповідності реального життя ідеалу 

справедливості, який мав би втілювати Господь Бог. 

Пробудися! Чого спиш. Господи? 

Встань, не відкидай нас навіки! 
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Чого закриваєш лице твоє, 

Забуваєш за горе наше і тісноту нашу? 

(«Давидові псалми» Псалом 12 ) 

Віра Шевченка — надконфесійна. І цим вона найближча до літери й духу 

Євангелії. Він уже тоді бачив згубність міжконфесійних протистоянь, які 

постійно роздирають церковні організми й суспільства у багатьох країнах. 

Шевченко мав своє позитивне і своє критичне ставлення щодо кожної з них. 

Ця його позиція також глибинно євангельська.  

Шевченка називають пророком України. Частіше це є образний вислів, 

але пророцтво його має і реальний зміст, відповідний біблійному тлумаченню. 

Поза сумнівом, він носив у собі духовну візію, дану йому Богом. Як людина він 

мав багато вад і гріхів, але його устами часто говорило Провидіння. 

Шевченко був християнином філософічного складу думання, який, як 

і апостол Павло, готовий був навіть душу погубити, аби лиш його народ був 

помилуваний і прощений, аби зменшилися — чи й зовсім були скасовані — 

його страждання. 

Воскресну нині! Ради їх, 

Людей закованих моїх 

Убогих, нищих… Возвеличу 

Малих отих рабів німих! 

Я на сторожі коло їх 

Поставлю слово. 
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Ольга Филипчак 

Іконопис Тараса Шевченка 
Однією з найменш досліджених тем у шевченкознавстві є вивчення 

образотворчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка. Зовсім новою і не-

вивченою темою є творчість Тараса Шевченка як іконописця. Одним із перших 

науковців, хто окреслив дану тему, є доктор трьох наук (мистецтвознавство, 

філософія, теологія), професор, академік АН Вищої школи Дмитро Степовик 

у своїй праці «Наслідуючи Христа: Віруючий у Бога Тарас Шевченко». 

Науковець відкриває нам того Шевченка, якого ми старалися не помічати [2]. 

Спираючись на згадану книжку, ми повибирали інформацію, що стосується 

теми іконопису Тараса Шевченка. 

«На жаль, творчість Шевченка як ікономаляра та іконознавця майже 

повністю випала з поля зору дослідників його мистецької творчості — і це є 

великим упущенням мистецтвознавства і, зокрема, шевченкознавства» — го-

ворить Дмитро Степовик. 

У сільських храмах завжди була потреба в іконах — заміни ветхих но-

вими, влаштування в церквах бічних вівтарів, задоволення потреб парафіян 

мати в хатах домашні ікони, змалювання образів Господа Ісуса Христа і пре-

святої Богородиці для благословення молодят, які одружуються, тощо. 

Потужна ікономалярська майстерня Києво-Печерської лаври не в змозі була 

задовільнити всіх замовлень на ікони — навіть на Київщині, не кажучи вже про 

всю Україну. Лаврівські ікономалярі були професіоналами й творили ікони для 

великих іконостасів у соборах міст і містечок. На сільських теренах розквітло 

народне ікономалярство, проваджене, як правило, дяками під наглядом 

священиків. Народні ікони, хоч і не вважалися такими, що намальовані 

професіоналами, але за якістю малярства часом не поступалися лаврським 

професійним іконам. Менші монастирі, наприклад Мотронинський, мали свої 

невеликі ікономалярні, в яких розвивалася традиційна народна ікона з дуже 

оригінальною іконографією, з видаленням таких дивацтв псевдовізантійського 

іконостилю, як коричневі обличчя святих, широко розплющені очі, зворотня 

перспектива тощо.  
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Шевченко не сприймав псевдовізантійщини в іконотворчості й дуже 

гостро засуджував її як єресь, називаючи подібні, майже карикатурні, ікони 

«суздальщиною». Тому Тарас Григорович, ставши професіоналом у мистецтві, 

рішуче відкидав дивацтва візантійського стилю як у сакральному, так і світ-

ському мистецтві. Маємо такий спогад: «Проходячи повз церкву святого Геор-

гія і бачачи, що двері церкви відчинені, я увійшов у притвор і з жахом зупинив-

ся. Мене вразило якесь страшне чудовисько, намальоване на трьохаршинній 

круглій дошці. Спочатку я подумав, що це індійський Ману чи Вішну заблукав 

у християнський храм поласувати ладаном та дерев’яним масличком… Я зітх-

нув вільно, стиха перехрестився й пішов додому».  

Мистець-академіст романтичного стилю, Шевченко вкотре представляє 

себе супротивником візантійського стилю в ікономлярстві, особливо російських 

наслідувань цього стилю, які він називає не інакше, як «суздальщиною». Ще за 

царя Олександра І Петербурзька Академія мистецтв отримала доручення 

царського двору запропонувати нову іконографію для ікон в іконостасах 

новозбудованих православних храмів. Головні деформації зображень святих, 

притаманні візантійському стилеві, скасовувалися, а саме: площинність, 

зворотна перспектива, темноликість, надмірно збільшені очі, риски-асисти, 

гори у вигляді кристалів, будівлі у вигляді макетів та карткових домиків тощо. 

Але в новому ікономалярстві мала бути збережена традиційна іконна 

композиція. Новий стиль ікон дістав назву академізму. Позитивне в цій реформі 

було те, що вона усувала зі сфери ікономалярства так званих богомазів — 

некваліфікованих і часто бездуховних, темних малярів-мазюкалів, які дурили 

православний простолюд, якщо образ святішого чорніший, схожий на 

потойбічного пришельця, то він святіший і навіть чудотворний!  

Художній смак як іконописця в Шевченка був сформований ще з ди-

тинства. Шевченко народився і провадив своє дитинство й отроцтво в краю 

давнього й дуже розвиненого так званого богомазтва, як називали ікони 

народних майстрів. Своєрідна фольклорна естетика в ділянках рисування і ма-

лювання формувалася у Шевченка саме у рідній Звенигородщині, задовго до 

вступу його до Петербурзької Академії мистецтв. 
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Як і свого часу Тарасів батько Григорій, священик Кошиць та диякон 

Богорський зауважили особливу пристрасть свого підопічного хлопця до 

рисування і малювання. Маленький Тарас знав український народний 

іконопис від отих «дячків», у яких він брав перші ази грамоти й малювання. 

Вихователі юного Шевченка — старенький  священик на спокої Іван 

Нестеровський, Григорій Кошиць і стихарний диякон Петро Богорський 

вирішили відправити свого підопічного сироту Тараса до тих сільських дяків, 

які в різних селах Південної Київщини займалися іконотворчістю, щоб Тарас 

підучився і сам став малювати ікони. Не знімаючи з Тараса обов’язків читати 

Псалтир на різних требних оказіях у селі (головно — на похоронах) та 

доручень по господарству в обійсті священика Григорія Кошиця, диякон 

Петро Богорський відправив Тараса на науку й допоміжні малярські роботи 

до дяків-ікономалярів у містечко Лисянку, у села Тарасівку, Хлібінівку, 

Зелену Діброву.  

У спогадах інших осіб не збереглося даних, чи в тих селах Звенигород-

щини, в які посилав малого Шевченка диякон Богорський навчатися у там-

тешніх народних ікономалярів, малював ікони Шевченко самостійно, чи лише 

допомагав розтирати фарби, готувати грунтівку — так званий левкас, — мож-

ливо, робити підмальовки або робити граф’я — контурний рисунок святого, за 

яким уже малюється сам образ. Напевне, елементарними підготовчими 

роботами справа і завершувалася, бо якби малому Тарасові доручали б пов-

ністю змальовувати святих, десь би про це було згадано. 

Як мистець, Шевченко є яскравим представником течії та стилю 

романтизму. І джерела цього стилю узяв він з отих уроків богомазного 

ікономалювання у сільських дяків навколишніх шкіл. Шевченко, який завжди 

любив усе народне, увібрав у себе цю простоту й водночас стиль, коли став 

професійним митцем, чудовим графіком і маляром, а наприкінці життя — 

академіком гравюри. 

Шевченко — підліток з розвиненим християнським ідеалом відвідує один 

із центрів професійного ікономалярства свого краю — Мотронинський 

монастир. Він ходив туди на прощу із сестрами Катериною та Яриною.  



32 

Саме у ці підліткові роки Шевченко полюбив ікономалярство в його 

українському стилі. Він так проникся ним, що не забував його ні в умовах 

козачкування у поміщика Павла Енгельгардта, ні в Петербурзькій Академії 

мистецтв. Ні в засланні.  

В Академії мистецтв він постійно брав сюжети з Біблії для своїх 

контрольних чи іспитових мистецьких робіт — навіть без завдань і нагадувань 

свого професора Карла Брюллова! Якщо Карл Брюллов навчав Шевченка 

історичному малярству, то ікономалярству навчав українець Іван Сошенко, сам 

чудовий ікономаляр.  

Далі після закінчення Академії, ми бачимо Шевченка як дипломованого 

вільного художника з вищою освітою в університетській Археографічній 

комісії в Києві. З особливою любов’ю він змальовує храми в тих місцях 

України, які відвідує за завданням комісії, — і малює їх не тільки ззовні, але 

і зсередини, як, наприклад, чудовий акварельний інтер’єр Успенського собору 

Почаївської лаври. У Києві Шевченко швидко увійшов у коло тутешніх укра-

їнських мистців. Та особливо дружні стосунки склалися у Шевченка в Києві 

з ікономалярем Олексієм Сенчилом-Стефановським, який одночасно був викла-

дачем рисування і малювання в Києво-Подільському училищі. Учитель Олексій 

брав участь в археологічних поїздках Шевченка і робив для нього зарисовки 

старовинних об’єктів. З іншого боку, Сенчило-Стефановський міг запрошувати  

Шевченка на виклади образотворчого мистецтва в училищі на Подоллі.  

Шевченкові пізнання в іконах, мабуть, не були таємницею для начальства 

під час його, Шевченка, заслання. Відомо, що в Новопетровській фортеці була 

православна церква, але в церкві не було іконостаса. Насельники фортеці знали, 

що Шевченко виконував чимало рисунків на християнські теми, а з рисунків 

«Христос у терновому вінку» та «Іван Хреститель» власноручно зробив 

скульптурні барельєфи у вигляді гіпсових овальних медальйонів, які надіслав 

приятелеві Броніславові  Залеському.  

Хто ж мав би намалювати ікони для іконостаса церкви, як не мистець 

з академічною освітою, учень знаменитих Брюллова і Сошенка, який  мешкає 

тут же, у фортеці? Священик і комендант фортеці наперед подбали про 
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матеріяли, фарби, розчинники і пензлі. Зі спогадів відомо, що Шевченко го-

товий був виконати цю благословенну роботу безкоштовно. Він давно не малю-

вав уже олійними фарбами, бо не дозволено було тут займатися малярством; 

якщо вже за звичайні рисунки олівцем та малюнки аквареллю й сепією пішли 

вгору доноси, то що вже говорити про олійне чи темперне малярство? 

Проте Усков знав про царську заборону Шевченкові не те що малювати, 

а й писати, рисувати, а потім ще й співати! Тому в Петербург пішов письмовий 

запит, чи вільно Шевченкові малювати ікони для храму? Поки що йшлося про 

образ воскреслого Господа Ісуса Христа — мабуть, для головного, намісного 

ярусу іконостаса. Відповідь не забарилася — цар Микола звелів: категоричне 

ні! «Після призначення Василя Перовського генерал-губернатором і коман-

диром корпусу, — писав у коментарях до листів Шевченка Броніслав Зе-

леський, — усі висланці почали сподіватися на полегшення своєї долі. Мав таку 

надію і Шевченко. Але коли для мистця попросили у царя Миколи дозволу 

намалювати образ для церкви Новопетровського укріплення, а до прохання 

місцеве командування додало свої найкращі рекомендації, — надійшла відмова. 

Це глибоко зачепило бідного поета, до краю позбавляючи його всякої надії». 

Отже, говорячи про іконопис Шевченка, мусимо подбати про більш 

глибоке висвітлення цієї теми. 
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Оксана Строгецька 

Музичний світ Тараса Шевченка 
Біографія Тараса Григоровича Шевченка нам добре відома. Ми знаємо 

його як українського поета, прозаїка, художника, етнографа. Але це не 

вичерпує його таланту. У цій статті ми хочемо зупинитися на його музичних 

здібностях. 

Палку любов до пісні прищепили йому мати, яка співала колискові пісні, 

дід (співав історичні пісні про Коліївщину), батько (співав чумацькі), сестра 

Катерина (зналася на ліричних). Шевченко знав дуже багато народних пісень. 

Ліричні пісні були співзвучні його вразливій, ніжній душі. «З народного 

мистецтва, з фольклору, з народної пам’яті, мов з чистої криниці, ще дитиною 

черпав Тарас знання про давноминулі віки. Важке кріпацтво викликало опір, та 

наперекір неволі люди дбали про душу, а відтак праця незмінно 

супроводжувалась піснею. У синє небо України линули щедрівки, колядки, 

веснянки, гаївки, купальські, русальні, обжинкові, конопляні, весільні, ґречнії, 

чумацькі, бурлацькі, рекрутські та інші пісні. Народною піснею вкинуто було 

в душу Тараса промінчики вічної краси, і вони запліднили її до творчості» 

(Щурат Василь). 

Спів для Тараса був органічною потребою. Спів Тараса вражав щирістю, 

а його м’який, сповнений суму голос торкався найпотаємніших струн душі. 

Обдаровані композитори-аматори брати Яків та Федір Лизогуби — земляки 

і друзі Шевченка — згадували, що він співав приємним голосом з глибоким 

почуттям, проникливо. Шевченко мав голос приємного сріблястого тембру — 

тенор. Він співав серцем і був визнаний справжнім народним співцем України. 

Його улюбленою піснею була «Ой, зійди, зійди, зіронько та вечірняя». Родич 

поета Варфоломій Шевченко згадував: «Я не знав людини, яка б любила наші 

пісні більше, ніж Тарас… Кожне слово в його пісні зливалось з таким чистим, 

щирим почуттям, що не знаю, чи зміг би який-небудь артист-співак виконати 

краще, ніж Тарас!.. Ніби і зараз бачу, як при кінці пісні тремтить його голос і на 

довгі вуса котяться сльози з очей». Високу оцінку Шевченкові-співаку дав 

відомий фольклорист М. Максимович: «…заслухувались ми співаючого 
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Шевченка — цієї мистецької натури, що так багато відбилась у живопису, 

віршуванні, а найсильніше і найкраще в співі українських пісень». 

Необхідно відзначити, що Шевченко все життя також збирав і записував 

українські народні пісні, а деколи і сам створював мелодії до своїх віршів 

(пісня «Ой, повій, вітре, з великого лугу та розвій нашу тугу»). Поет записував 

тексти пісень, а щодо мелодій, то завдяки своїй природній музичній 

обдарованості, швидко їх схоплював і засвоював напам’ять. Він був одним 

з перших фольклористів, який зумів побачити в народній пісні феномен 

української нації. 

Українські народні пісні та думи стимулювали також художньо-образну 

сферу поетичної спадщини Шевченка, а яскраво виражена їхня мелодійність, 

наспівність перейшла і в поетичне слово Кобзаря. Тарас майстерно поєднав 

народну ритміку з класичною. Він розробив нову форму ритмічної організації 

вірша на основі народної пісенної традиції і силабо-тонічного віршування (так 

званий Шевченковий вірш). Слід зазначити, що загадкові ритмо-мотиви 

Шевченкового експресивного вірша, або позначеного емоційним інтелектом 

Тараса Шевченка, як вказує в одноіменній статті Григорій Клочек, ніяким 

хитромудрим теоретичним поясненням філологів не піддаються. А насправді це 

є так звані «розкрилений» та «заокруглений», суто музикальні ритмо-мотиви. 

Корифей західно-української професійної музики Станіслав Людкевич 

відзначав: «Поезія Шевченка співна, … повна логічної простоти і симетрії, 

мелодійних повторень, рефренів, відзвуків — за всіма психологічними 

правилами врізується в пам’ять, … бо промощує собі дорогу до людського 

організму не лиш очима, т.є. діланням поетичних образів і красок на уяву, але 

й слухом, т.є. впливом ритмічно модульованих звуків… …його поезії 

надаються, таки просяться до співу, до покладення на музику».  

Шевченко добре орієнтувався в класичній музиці, досконало знав сучасне 

музичне мистецтво, тонко відчував його естетичну вартість, по-фаховому 

розбирався у виконавській майстерності співаків та інструменталістів. Поет 

використовував таку музичну термінологію, яка свідчить про глибоку 

обізнаність з музикою (тема, варіації, соната, каватина, дует, квінтет, увертюра, 
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ораторія, серенада, лад…). Численні музичні враження перлами розсипані 

в його творчому доробку. Зокрема, у повісті «Музикант» згадується про відо-

мого німецького віолончеліста і композитора Б. Ромберга (1767–1841), а також 

про знаменитих бельгійських музикантів — скрипаля і композитора Анрі 

В’єтана (1820-1881) та віолончеліста і композитора А. Ф. Серве (1807–1866), 

які гастролювали в Петербурзі в 1860-му році. Спостереження над музичними 

шедеврами таких композиторів, як Дж. Россіні, В. Белліні, Ф. Шуберт,  

Ф. Мендельсон, К. Вебер, Дж. Верді, Ф. Ліст та інші, поет записував 

у щоденнику. Вони свідчать про тонкий художній смак і надзвичайно ніжну 

чутливу душу Шевченка. Улюбленим композитором нашого поета був Фре-

дерик Шопен.  

Пантелеймон Куліш згадуючи своє весілля і старшого свого боярина 

Тараса Шевченка, говорить «тоді Шевченко заходився екзаменувати її 

[Олександру Білозерську — прим.авт.] з рідних пісень. Репертуар «молодої 

княгині» виявився значним і звеселив «старшого боярина» ще більше, а як 

показала вона йому голос і самий текст пісень, котрих він у неї допитувавсь, він 

похвалив чи подякував їй по-свойому: сам почав їй співати. …Позакладавши 

назад руки, почав ходити по залі, мов по гаю, і заспівав: 

Ой зійди, зійди, 

Ти зіронько та вечірняя, 

Ой вийди, вийди, 

Дівчинонько моя вірная... 

Доволі було гостей у тім поважнім здавна домі... Як же почули 

Шевченкове співання, ущухли всі так, неначе зостався він один під вечірнім 

небом, викликаючи дівчиноньку свою вірную» [1]. 

Серед різноманітних творчих контактів Шевченка особливе зацікавлення 

викликає багатолітня дружба із знаменитим українським співаком (бас) і ком-

позитором Семеном Гулаком-Артемовським. Одну із своїх пісень «Стоїть явір 

над водою» композитор присвячує Тарасу. Гулак-Артемовський був одним 

з небагатьох близьких Шевченкові людей, хто не відцурався від нього в роки 

заслання. Зберігся лист поета, надісланий з далекої неволі, в якому Шевченко 
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пише: «Благороднійший ти з людей, брате-друже, мій єдиний Семене!... 

Ну скажи по правді, — чи є де така великая душа на світі, окреме твоєї 

благородної душі, щоб згадала мене в далекій неволі та ще й 15 карбованців 

дала?... Благодарю тебе всім серцем і всім помишленієм моїм».  

Наспівність, мелодійність поезії Шевченка дала поштовх до написання 

численних музичних композицій майже всім українським композиторам. 

Найбільшу кількість творів на слова Шевченка написав Микола Лисенко. 

Музикою до «Заповіту» Шевченка Лисенко розпочав унікальний у світовій 

музиці цикл вокальних творів на слова одного поета — «Музика до «Кобзаря»  

Т. Шевченка». Прекрасна і виразна музика кантати Лисенка логічно розвиває 

і посилює поетичні образи. Так інтерпретувати слово геніального Кобзаря міг 

талановитий композитор, який був вірним сином свого народу і безмежно 

любив Україну.  

Кантата-симфонія «Кавказ» Станіслава Людкевича є монументальним, 

натхненним твором. Полум’яне поетове слово в музиці звучить як непереможна 

пісня-гимн:  

Борітеся — поборете, 

Вам Бог помагає. 

За вас правда, за вас слава, 

І воля святая! 

Одним з перших друкованих музичних творів на текст Шевченка є 

солоспів «Сирота» («Нащо мені чорні брови»), автором якого став друг поета 

Микола Маркевич (1847 р.). Першою оперою на Шевченкову тематику стала 

«Катерина» Миколи Аркаса (1891 р.), а першим балетом — «Лілея» Костянтина 

Данькевича (1939 р.). 

Пророче слово Тараса Шевченка є невичерпним джерелом натхнення для 

багатьох поколінь українських композиторів. Отже, без Шевченка не було б 

у нас ні Лисенка, ні Людкевича, а точніше — української національної 

професійної музичної школи.  

Отже, спілкування Шевченка з музикантами свого часу сприяло 

розширенню музичного світогляду поета. Він був дуже чутливим, тонким 
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музикантом-інтерпретатором, вдумливим музикантом-критиком, музикантом-

мислителем. На думку видатного українського музикознавця М. Гордійчука, 

Тарас Шевченко — наймузикальніший поет у світовій літературі.  
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Остап Саноцький 

Нове прочитання поеми «Гайдамаки» Тараса Шевченка 
Зважаючи на події, що виписують новітню історію, Шевченкові 

«Гайдамаки» є чи не найактуальнішим твором. Сучасному українцеві важливо 

розуміти, що говорить нам український пророк, бо саме образ Шевченка і 

Шевченкове слово сьогодні є символом здобуття нової країни. У своїй роботі 

ми подаємо вибрані фрагменти статті кандидата історичних наук, доцента 

Василя Івановича Яременка «Історіософський зміст Шевченкових «Гайдамаків» 

(до 170-річчя виходу поеми)», які спростовують думку численних дослідників 

щодо «кровожерливості» Шевченка і його закликів кров’ю здобувати волю. 

Твір «Гайдамаки» (1839–1841 рр.) трактують як історичну поему, яка 

«чимось співмірна з національним епосом». На це прямо вказує академік 

І.Дзюба, коли зазначає, що його автор «творить поетичну візію великої 

історичної драми, вписуючи її в масштабні історіософські та світоглядні 

рефлексії». Історіософічність твору не викликає сумнівів. Але необхідно 

ретельніше з’ясувати її конкретний зміст і функціональність, власне глибину, 

враховуючи, що історизму поеми вже приділялася чимала увага. При цьому 

у даній статті історіософські аспекти поеми аналізуватимуться в їх макси-

мально можливому зіставленні з історіографічними. 

Передусім у цьому творі помічаємо тісний зв’язок з історіософськими 

мотивами «Кобзаря» 1840 р., а особливо з поемою «Тарасова ніч». На це 

є прямі посилання і в тексті поеми і в «Приписах» до неї. Уже в авторському 

вступі до поеми Т. Шевченко «збирає» до своєї хатини різні покоління 

українців-вільнолюбів: «Прийшли, сіли коло мене / І про Україну / Розмов-

ляють, розказують...». Поема «Гайдамаки» розміщена відразу після «Тарасової 

ночі». І, найважливіше, один твір закінчується, а другий розпочинається 

тотожними ілюстраціями: автор-поводир в образі Т. Шевченка об’єднує і 

гуртує козацьке товариство.  

Коліївщина 1768 р., покладена в основу «Гайдамаків», була стихійною 

спробою українців повернути власними силами свій козацький устрій: 

«Оживуть гетьмани в золотім жупані... / а в степах Украйни / — О Боже мій 
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милий — блисне булава!»; «З того часу в Україні... / Не чуть плачу, ні гармати». 

У Коліївщині переплелося багато моментів історіографічного плану: 

органічний зв’язок із попередньою Гетьманщиною; міжнаціональні та 

міждержавні протиріччя того часу і місце в них українського питання з мож-

ливою проекцією на сучасний стан; протистояння між слов’янськими 

народами, яке корелювало з ще не подоланим панслов’янізмом сучасників 

поета; ставлення з боку тодішньої історичної науки до вивчення даної теми 

тощо. Ще Б.Навроцький писав: «По суті це була чергова постановка майже тих 

самих революційних проблем, що стояли перед українським народом ще за 

часів Хмельниччини». Адже Коліївщина характеризувалася рідкісним в історії 

явищем: політичне протистояння Російської імперії і Речі Посполитої досягає 

майже кульмінації, але історичні противники і церковні антиподи вкотре 

об’єднуються проти українців і спільно придушують їхній рух до свободи. 

А самі процеси супроводжуються тиском і одурманенням, що український 

простолюд надто жорстокий.  

Т. Шевченко прагнув від своїх читачів не простого знайомства з ми-

нулим, а його осмислення та зіставлення із сучасним. Тема Коліївщини якраз 

і дозволяла «додумувати» (особливо щодо Росії) доленосний для України 

процес, повертатися в минуле, зіставляти їх із сучасністю.  

Він хотів показати саме ті історичні процеси, які породжують 

неоднозначні оцінки і в історіографії, і в людській пам’яті, особливо 

корелюють із моральністю, вимагають не героїзації, а людського взаємо-

розуміння, на ставленні до яких «перевіряються» людські цінності, 

вибудовується їхня система. Саме на таких «дражливих» темах найвиразніше 

проявляється історіософія людини. І Коліївщина, безумовно, належала до них. 

Адже й досі навколо гайдамаччини ведуться дискусії. 

Попри відтінки, в тодішній літературі вона подавалася одновимірно — як 

явище розбійництва, так вона характеризувалася й західноєвропейськими 

авторами. Зокрема, прусський лейтенант-інженер С. Гаммард у книзі «Подорож 

з Верхньої Сілезії на Україну», написаній через кілька років по Коліївщині, 

повідомляв, що вона є суцільним розбоєм, який чинили гайдамаки «на чолі з 
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їхнім ватажком Ґонтою»; а про запорожців писав, що це «збіговисько всіх 

варварів, убивць, грабіжників, онаністів, словом — покидьків суспільства».  

В анонімній статті «Прежняя Новая Сербия», надрукованій у журналі 

«Библиотека для чтения» 1834 року (т. VІ), мовилося про ті «нещасні часи», 

коли «тихий рай» порушили гайдамаки на чолі із Залізняком і Вусачем, а народ 

був «розбурханий під проводом якогось Ґонти». Журнал скаржився, що «багато 

ще хто, на сором освічених почуттів нашого часу, робить із гайдамаків 

зразкових героїв». 

 Отже, одним із мотивів вибору теми міг бути Шевченків біль за спотво-

рений образ України. Для нього це була тема-виклик. Для осуду тих, хто по-

верхово, спрощено і байдуже сприймає трагедії минулого, Т. Шевченко в поезії 

«Холодний яр» вживає власний неологізм «людомори». Ним точно означено 

тих, хто морить (у значенні усипляє), знесилює або морочить (вводить в оману, 

дурить) людей неправдою взагалі й історичною зокрема. Сама наявність такої 

інформації для формування нації важить не менше, ніж її достовірність. Не 

випадково ж у циркулярному листі міністра народної освіти С. Уварова від 

24 грудня 1839 р. у зв’язку з недопущенням до друку статті М. Максимовича 

«Сказание о Колиивщине» було вказано, що такі твори друкувати не слід, бо 

описані в них події, «слишком близкие нашему времени, ...желательно более 

изглаживать из памяти народа, нежели возобновлять в ней». 

Глибину Шевченкової історіософії не виміряти без аналізу рівня його 

знань про Коліївщину. Слова із «Передмови»: «Розказую так, як чув од старих 

людей» можна поставити на карб Шевченкової скромності та вимогливості, 

певного максималістського ставлення до наукового забезпечення свого твору, 

передбачуваного суворого цензурування, зрештою, бурлескного характеру 

самої «Передмови». Насправді Т. Шевченко, який з дитинства чув від діда — 

безпосереднього учасника розповіді про гайдамацький рух, прочитав всю 

доступну йому літературу про Коліївщину, щоб досягти історичної 

достовірності. А її тоді було обмаль.  

 Художній час нетотожний історичному, але Т. Шевченко не ігнорував 

хронологію розгортання Коліївщини.  
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Останній штрих на підтвердження порушеної теми — «Передмова» 

наприкінці твору. Автор зовсім невипадково не називає її післямовою, а подає 

оригінальним оксюмороном «По мові-передмова». Цей вислів, сам зміст т.зв. 

«Передмови» і бурлескний стиль викладу були покликані ввести читача в отой 

історіософський вимір, де минуле через теперішнє перетікає у майбутнє і 

постійно повертається назад. Візьмемо хоча б і таку думку: «Нехай бачать сини 

і внуки, що батьки їх помилялися, нехай братаються знову».  

У «Гайдамаках» звертання до часів козацької революції мало кон-

цептуальний характер. Свідченням цього є розділ «Свято в Чигирині», який 

спеціально написаний для обґрунтування зв’язку Коліївщини з Хмель-

ниччиною. Зокрема, згадуються волохи, яких «осталось трохи», та молдавани, 

які «вже не пани», бо «в кайданах» і «наймити султанам». Закликається, щоб 

вони «браталися» з козаками та «згадали» Богдана Хмельницького. «Во-

лохи» — збірна назва романських народів: молдаван, румун, рідше італійців. 

Придунайські князівства — Молдову, Валахію, Трансільванію — Б. Хмель-

ницький намагався втягнути в антипольську коаліцію, породичався з мол-

давським господарем. Дослідники справедливо зазначають, що Т. Шевченко 

приймав ідею національної держави, але не абсолютизував її. Точніше буде так: 

«Гайдамаки» свідчать, що той базовий інститут політичної системи суспільства, 

який ми називаємо державою, Т. Шевченко вважав необхідною умовою на 

історичному шляху етнонаціонального утвердження будь-якої спільноти, 

наголошуючи на своєчасності появи цього інституту і його адекватності.  

Т. Шевченко для назви обрав слово, яке має багато контекстів, зокрема 

і ширший історичний план. Чому не назвав «Коліївщина»? Вважаємо, що 

пояснення назви — в останньому, 23-му, пункті «Приписів» до слів «така 

й досі / Осталася слава»: «Злодій, розбойник, або гайдамака — такими остались 

гайдамаки по Коліївщині. Такими їх знають і досі» Отже, для автора-

християнина ця назва — і біль, і виклик, і проблема. Можливо, що не назвав 

твір «Коліївщиною» і з етичних міркувань: знав, що ця назва походить від 

слова «колоти», «колій», яким у Подніпров’ї називають різників, які 

спеціалізуються на забиванні свиней. Тобто, гайдамаки різали (кололи) панів. 
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Назва «Гайдамаки» виступає як своєрідна домінантна історичного процесу 

посткозацької доби, хоч деякі дослідники вважають неправильним 

ототожнювати козацько-селянське повстання 1768 р. із гайдамацьким стихійно-

месницьким процесом.  

Відповідно до історичних реалій і в «Гайдамаках», і у «Швачці» 

Т. Шевченко, навіть застосовуючи лексему «вирізати», подає моторошні 

картини винищення гайдамаками польського та єврейського населення. 

Відповідно до вимог жанру, поет гіперболізує ті криваві сцени. Але це не 

значить, що він був прихильником «кровопускання» як засобу вирішення 

складних політичних проблем. Закличні звуки бойових труб і переможний спів 

фанфар, за якими стяли кров та муки, його не тішили. Його гайдамаки 

збираються докупи «немов з хреста зняті». В.Пахаренко точно пояснює, що 

автор «зумисне гіперболізує жорстокість повстанців, аби емоційним шоком 

впевнити читача в макабричності й цілковитому безглузді злопомсти». Так, 

кров у «Гайдамаках» проливається степами, і тече цілими ріками, морями. Ця 

лексема і похідні від неї в прямому та метафоричному значенні там вживаються 

28 разів. Через це за формальною ознакою «Гайдамаки», можливо, є «най-

кривавішою» поемою у світовій літературі. Але по суті це не так, бо маємо 

справу, як і в інших Шевченкових творах, із символікою крові. У християнстві 

вона пов’язана з розпинанням Христа. Її гіперболізоване нагромадження 

в поемі є засобом нагадування через вплив на емоційно-психологічну сферу 

людини про те, як в історії люди розпорядилися Христовою наукою.  
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