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Держава – це дух народу. 
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ТАРАС ШЕВЧЕНКО 
І СУЧАСНИЙ ГУМАНІТАРНО-ОСВІТНІЙ 

ПРОСТІР УКРАЇНИ 
 
 
Сучасний світ надзвичайно динамічний і змінний. Він шукає 

нові ідеї, які зближують нації, інтегрують їх у контекст співробіт-
ництва, а водночас підкреслюють значущість і особливість кож-
ної з них. Такі національні ідеї, які захоплюють світ і виходять на 
міжнародний рівень, народжуються у процесі національних по-
шуків. Вони вириваються зі свідомості однієї людини, яка стає 
глашатаєм власного народу, і на багато століть визначають духо-
вні вектори не лише своєї нації, а й інших. Такі ідеї укладаються 
у систему мислення нації, визначають її ментальні риси, надиха-
ють на подальший рух уперед і безпосередньо впливають на осо-
бливості творення власної державності. 

Свого часу Тарас Шевченко виголосив ідеї, що стали об'єд-
навчими для слов'янських націй та інтегрували українців у євро-
пейський простір. Його "Кобзарем" український народ уперше, 
після державної Київської Русі й автономної Гетьманщини, 
заявив про своє право мати власну державу. Витворений Шев-
ченком ідеал Духовної Держави ліг в основу державницьких 
уявлень Михайла Грушевського та Володимира Винниченка, 

Передмова  
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прозвучав у першій Конституції незалежної України. Ідеї Та-
раса Шевченка у сучасному світі є передусім за своєю суттю 
українськими, національними, а водночас вони близькі духовно 
багатьом слов'янським і західноєвропейським народам, оскільки 
єднають їх спільним для першої половини ХІХ ст. духом сло-
в'янського відродження, із якого почали формуватися сучасні 
незалежні національні держави. 

Багатолітня традиція бездержавності України визначила 
тенденцію домінування на її теренах саме гуманітарних чин-
ників, коли нація реалізується здебільшого у сфері духовній, 
культурній, аніж політичній та економічній. Яскравим і не-
заперечним прикладом є феномен Тараса Шевченка, коли 
бездержавна нація народила постать, здатну виразити не лише 
прагнення свого народу в часи розвитку європейських націона-
льних держав, а й інших слов'янських націй. Озвучена Шевче-
нком національна ідея актуальна і для сучасного гуманітар-
ного простору України як ідея, що єднає український народ 
на всіх його геополітичних теренах. Для її повної реалізації 
у сучасному гуманітарному й освітньому просторі України 
необхідно розвивати відповідні гуманітарні технології як шляхи 
утвердження ідей Шевченка. Фактично йдеться про раціона-
лізацію гуманітарних та освітніх концептів митця і втілення 
їх у практичне життя. 

Саме ідеї Тараса Шевченка на сучасному етапі історичного 
буття українського народу здатні об'єднати націю й заявити про 
неї у світовому гуманітарному контексті. Особливо сприятли-
вим для цього є період відзначення 200-річчя від народження 
Тараса Шевченка. Адже постать Кобзаря здатна вивести 
Україну на нові орбіти міжнародної співпраці. Ідеал Духовної 
держави Тараса Шевченка був реалізований у гуманітарних 
стратегіях багатьох європейських держав. У процесі відзначання 
Україною 200-літнього ювілею від дня народження її національ-
ного генія відбувається репрезентація її державного іміджу на 
рівні світових ідей. 

Загалом можна визначити два шляхи представлення феноме-
ну Тараса Шевченка. Перший – модерне наукове осмислення 
спадщини Тараса Шевченка. Цей шлях і витворена на ньому ду-
ховна продукція призначена передусім для науковців та освітян. 
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Це коло шанувальників значно вужче, але воно визначає суть і 
стратегію поширення ідей Шевченка та його феномен у більш 
широкому – суспільному та громадському просторі. Із цього 
другого аспекту відбувається актуалізація та популяризація фе-
номену Шевченка, коли виникає поняття "народний Шевченко". 
Урешті, поєднання цих двох чинників визначає бачення наці-
онального генія у світі. 

Для розуміння Шевченка потрібен історизм мислення. Його 
феномен відкривається в контексті духу епохи, у яку прочиту-
ється спадщина поета, і через світовідчуття доби, коли він жив 
і творив. Протягом усього свого життя Шевченко знову і знову 
повертався до глибинного осмислення історичного буття украї-
нської нації, витворивши таким чином власну історіософію, суть 
якої визначається усвідомленням призначення свого народу та 
власного "Я" в контексті світової історії. 

Загалом ХІХ ст. в історичному бутті Європи стало епохою 
творення національностей, зародження й утвердження націона-
льних держав. Домінуючими були ідеї національної держави та 
самовизначення народів як націй. 1814 р. помер німецький філо-
соф Фіхте. І цього ж року народився Тарас Шевченко. Він при-
йшов у світ тоді, коли свідомість людства була перейнята ідеями 
"Слова до німецького народу" Фіхте та "Ідеями про філософію 
історії людства" Гердера, які за своєю суттю сприяли доміну-
ванню принципів національності та народності в духовному 
житті людства. Закономірно, що саме в цьому руслі творив Шев-
ченко, продукуючи ідеї, що є актуальними й нині. Зокрема, ідеї 
незалежної національної держави, Духовної Держави як способу 
історичного вияву нації, національної освіти як шляху фор-
мування свідомого громадянина. 

 
 

*          *          * 
 
Кожне століття осмислює феномен Тараса Шевченка. Особ-

ливо знаковими та промовистими є відзначення його ювілеїв. 
Початок ХХ ст. ознаменувався державним, національним і соці-
альним відродженням України. Змагання за незалежну Украї-
нську державу були визначальними для українців. На той час 
припав 100-літній ювілей Тараса Шевченка. Звернення до по-
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статі національного генія було явищем не формальним, а справ-
ді революційним, що стимулювало духовну енергію народу, ак-
туалізувало слово Шевченка в контексті прагнень здобути й 
утвердити національну волю. Перший Президент України Ми-
хайло Грушевський у своєму вступному слові "Великі рокови-
ни" до "Збірника пам'яті Тараса Шевченка (1814–1914)" писав: 
"Шевченкове століття, що ми поминаємо сього року, являється 
заразом ювілеєм українського відродження – святом, перегля-
дом, обрахунком його розвою протягом усього століття, так тіс-
но зв'язаного з культом його національного поета" [21, с. 71]. 

Тарас Шевченко став символом національної свободи та бо- 
ротьби за українську державність, а його спадщина репрезе-
нтує державницьку концепцію митця, в основі якої лежить 
національна ідея, базована на сильній національній волі. 

Знаменною була річниця до 150-ліття народження Шевченка, 
яку гідно відзначила українська діаспора. Тоді відбувся світовий 
конгрес української вільної науки, ряд наукових конференцій 
і академій, вийшло друком багато наукових і науково-популяр-
них праць, друге повне видання творів Шевченка, перший том 
англомовної Енциклопедії українознавства, відкрито пам'ятники 
митцю у Вінніпезі та Вашингтоні. Світ знову і знову визнає 
християнський гуманізм поета, викладений у його "Кобзарі", 
що є системою Шевченкового світогляду. 

"Кобзар" Шевченка вийшов 1840 р., коли і "Герой нашого ча-
су" Михайла Лермонтова. Шевченків Перебендя на багато століть 
став героєм свого народу, речником його ідей і прагнень у різні 
епохи національного буття. Шевченків герой сповнений велично-
го прагнення подвигу, зумів представити своїм словом духовне 
життя народу та його моральні шляхи, тому він і став улюбленим 
для київської університетської молоді. У його образі глибокі осо-
бисті переживання Шевченка поєднуються з суспільними думка-
ми, тому він дуже інтимний, глибоко особистісний, а водночас 
суспільний і громадський. 

Іван Франко у своїй промові на 43-ті роковини від смерті 
поета порушував питання про те, чи можемо ми говорити про 
Шевченка з історичної перспективи, піднявшись над злобою 
дня? Тоді Франко сказав, що "питання і справи, порушені ним 
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(Т. Г. Шевченком – О. С.), закляті в форми віщого слова, ще не 
перестали ворушити пристрастей та збуджувати ілюзій. Отим-то 
противники й прихильники однаково з жахом оминають такі 
вислови нашого Кобзаря: одні, щоб не ворушити болючого місця 
і не договорюватися до лютості; другі, щоб не знайти в них чо-
гось такого, де б довелося справді признати рацію противникові з 
ущербом для честі, а може, лише для непомильності нашого до-
рогого поета […]. Та я думаю, що для нас, виплеканих і вихова-
них Шевченковою піснею, у яких Шевченкове слово нерозривно 
зіллялося з усім найкращим і найвищим, що дає нам новочасна 
наука і новочасна культура, – що для нас давно настала супроти 
Шевченка ота історична перспектива. Ми можемо спокійно слі-
дити за кожним розмахом його орлиного крила, можемо розбира-
ти критично його погляди і не потребуємо жахатися ущербу для 
його честі й для нашої національної гордості, коли нам доведеть-
ся признати якийсь його погляд хибним або думку якусь неяс-
ною. Ми знаємо, що наш поет був чоловік, значить – міг і мусив 
помилятися. Його "Кобзар" для нас не Коран і не Євангеліє, і на-
віть не підручник історії, чи політики, чи філософії, і виказання 
одної-другої помилки нічогісінько не вхибить його вартості у тім 
героїчнім, чистім, щиро людськім почутті, яке ніколи не помиля-
ється і, лежачи в основі всіх поступових і ліберальних програм, 
лишається безсмертним, хоч і як би змінилися побудовані на нім 
логічні програмові конструкції" [38, с. 173]. 

Ще сучасники Тараса Шевченка визнали його геніальність 
і непересічність – як друзі, так і вороги, ті, хто його підтримував 
і оберігав, і ті, хто боровся з ним. Він був сином, народженим сво-
єю епохою, а водночас піднявся над нею величчю духу та здатні-
стю мислити параметрами вселюдського масштабу. Як наголо-
шує Євген Маланюк, "генія трудно убгати в стисло окреслені 
рами. Геній прямує до найповнішого розкриття своєї особистості, 
до створення власного "космосу" – непереможно і всебічно. Тому 
часто живе відразу в кількох добах і йде в кількох напрямках" 
[27, с. 126]. Геній Тараса Шевченка не просто живе і в нашу 
добу, а значною мірою впливає на її гуманітарний простір, 
визначає його вектори й напрямки розвитку. Шевченків Пе-
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ребендя, будучи фактично Альтер-его митця, виступає як совість 
нації у перші десятиліття ХХІ ст. Він перегукується із сучасністю 
своїм світоглядом і світовідчуттям, що у суті своїй були романти-
чними. Але романтизм Шевченка – особливий.  

Правомірним є твердження Івана Франка про романтичний 
націоналізм Шевченка, для якого творчість є національним 
служінням. Євген Маланюк наголошував на тому, що "роман-
тизм Шевченка, завдяки національній повнокровності, був зав-
жди доведений до кінця, опуклий, яскравий, живий і реальний" 
[27, с. 128]. Шевченко виступив за права свого народу в епоху 
формування національних держав шляхом духовних та освітніх 
змін. Він був прихильником саме так званої народної волі, тому, 
як пише Іван Дзюба, "в Шевченковій поезії немає панського гасла 
"вольності", а є народне "воля". Це принципово різні речі. Він 
сподівався на боротьбу народу за своє визволення, а не за права 
шляхти" [12, с. 77]. 

Тарас Шевченко тонко та глибоко відчув епоху формування 
модерних націй в усій Європі, дух політичного й літературного 
романтизму, який живив уми тогочасної свідомої частини світо-
вого суспільства. Культивуючи фольклор і народну мову, Шев-
ченко репрезентував себе як народного за своїм духом і внутрі-
шньою сутністю митця. Він піднявся силою власної творчості на 
романтичний бунт супроти існуючого несправедливого ладу. 
Романтизм Тараса Шевченка тісно пов'язаний із народом. Вони 
плоть від плоті та дух від духу частина своєї нації. Кожен заклик 
митця – актуальний. А його "будьте люди" спонукає мислити 
по-новому, тобто навчитися відчувати себе народом і нацією, 
мати почуття національної та власної гідності, що є по суті не-
від'ємною частиною першого. Заповітна мрія Тараса Шевченка 
прозвучала у словах до отамана Кухаренка:  

 
Отамане, якби ти знав, що тут робиться!..  
Козацтво ожило!  
Оживуть гетьмани в золотім жупані,  
Прокинеться доля,  
Козак заспіва. 
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Цими словами Шевченко висловив надію не на відро-
дження Гетьманщини, розуміючи, що це просто неможливо, 
а на відродження традицій української державності. Адже 
для поета Гетьманщина була символом державності. Шев-
ченко – поет Нації та національний поет. І в цьому його го-
ловна суть. Як і кожна свідома особистість він мріяв про дер-
жавну реалізацію свого народу, прокладаючи шлях до неї своєю 
творчістю та використовуючи слово як головну зброю у здобут-
ті ідеалу Духовної української держави. 

Політичний світогляд Тараса Шевченка склався ще в 
ранні роки. Він назавжди залишився особистістю з радикальним 
і непримиренним ставленням до Російської імперії, противни-
ком неволі індивідуальної, соціальної та національної. Він кри-
тикував Переяславську угоду Богдана Хмельницького та співчу-
вав Іванові Мазепі. Шевченко був людиною глибоко та щиро 
віруючою. Його віра базувалася на власному розумінні Бога, 
внутрішніх розмовах митця з ним, прагненні донести до Всеви-
шнього не стільки свої особисті, а передусім національні про-
блеми. Шевченко звертається до Творця, волаючи про негаразди 
нації. Фактично, ми бачимо його у зверненнях до Бога саме як 
представника української нації, її палкого й щирого патріота. 
Коли його народ страждає і не має милості від Всевишнього, то 
Шевченко стає критичним до непримиренності: 

 
…Не хрестись 
І не кленись, і не молись 
Нікому в світі! Збрешуть люде, 
і візантійський Саваоф 
Обдурить! Не обдурить Бог, 
Карать і миловать не буде: 
Ми не раби його – ми люде. 

 
Усе ж і в такій ситуації Шевченко залишається релігійною та 

глибоко віруючою людиною, бо звертається до Бога. Шевченків 
Перебендя в ранніх творах митця говорить із Богом як рівний із 
рівним. Визначаючи суть розуміння Шевченком Бога, Мирослав 
Попович пише: "Цей Бог – і не звичний церковний ("візантій- 
ський"), і зовсім не якийсь язичницький Перун чи Велес, як де-
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хто тлумачить ці слова поета. Жодного сумніву не залишають 
численні посилання його на біблійні тексти – Шевченко був 
і залишився християнином. Але від язичницької непокори долі, 
що дивувала грецьких воїнів, які вбачали героїзм в умінні мовч-
ки приймати її удари, від цієї гордині залишилося в Шевченка 
ставлення до Бога як до рівні" [33, с. 375]. Особливість Шевче-
нкової релігійності полягає передусім у тому, що він веде 
розмову з Богом не про своє особисте, а національне й на-
родне. Останнє і є його особистим. 

Загалом Тарас Шевченко витворив ідеал Духовної Держави, 
який визначає суть світогляду митця, передусім його суспіль-
них і духовних пошуків. В основі цього ідеалу лежить націона-
льна ідея, що репрезентує прагнення народу передусім у ду-
ховній сфері. Шевченкові ідеї залишаються актуальними 
протягом століть завдяки своїй національній універсально-
сті, концентрації у них тих принципів, які є суттю націона-
льного феномену. 
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ДУХОВНА ДЕРЖАВА ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: 

НАЦІОНАЛЬНА ТА СОБОРНА 
 
 
На початку ХІХ ст. німецький філософ Г. В. Ф. Гегель сказав: 

"Держава – це дух народу". Феномен державності засвідчує не 
лише дух народу, а й волю нації до самоздійснення. Держава є 
вищою формою вияву й реалізації нації. Бездержавні нації – то 
бич історії. Україна-Русь після свого злету у князівську епоху та 
розвитку в гетьманські часи пережила період бездержавності, 
але засвідчила колосальну волю до власної державності в нову 
епоху. І ця непорушна воля української нації до власної держав-
ності була загартована ідеями духовної держави Тараса Шевче-
нка. Із духовної держави митця народилася незалежна Укра-
їна як політичний організм. Він дав українській нації ідеал 
державної самостійності України, у якому переплелися воля, 
правда та справедливість. І доповнює цей ідеал християнсь-
кий гуманізм поета, породжений істинною релігійністю митця. 

Шевченкова Держава Слова лягла в основу модерної націо-
нальної держави Україна. Саме Слову поет надавав визначаль-
ної ролі зброї, що здатна подолати будь-які перешкоди на шляху 
національного самоздійснення: 

 

Неначе срібло куте, бите, 
І семикрати перелите 
Огнем в горнилі, словеса 
Твої, о Господи, такії; – 
Розкинь же їх, 
Твої святії, 
По всій землі. 

Розділ 1  
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Основою політичного світогляду поета є соборна україн-
ська душа. Саме тому постать і творчість Тараса Шевченка не 
можна підпорядковувати сучасності, певним політичним пере-
конанням. Можливо лише актуалізувати певні його ідеї, погля-
нути на модерний час через призму слова й думки великого ми-
тця та мислителя.  

Тараса Григоровича Шевченка традиційно називають проро-
ком, часто не вникаючи у суть цього поняття. Пророк – не лише 
віщун і ясновидець. Відповідно до Біблії, пророк – виразник 
глибоко гуманістичного й демократичного світовідчуття, борець 
зі злом – як світовим, що протистоїть добру, так і національним, 
соціальним. Він – поборник правди, добра та справедливості. 
Шевченко справді був пророком свого народу, здатним не лише 
боротися за нього, а й гостро викривати, картати його вади. Са-
ме тому він, як наголошує І. Дзюба, "дав могутню силу націона-
льній самокритиці, без якої не було б нашого відродження ні в 
ХІХ, ні в ХХ століттях" [12, c. 7]. Cлід зауважити, що мотив на-
ціональної самокритики є найбільш яскравим показником зріло-
сті та глибини національної свідомості. Тільки особистість ви-
соко свідома, з історичним баченням перспектив розвитку своєї 
нації здатна на аналіз і критику історичного минулого з безпосе-
реднім його проектуванням на сучасну добу. 

Мотив національної самокритики у Шевченка передусім про-
являється в гострій критиці вчинку Богдана Хмельницького у 
поемі "Великий льох". Тут звучить потрійна анафема гетьману 
за те, що уклав Переяславську угоду, присягнув на вірність Пет-
ру І та Катерині ІІ. Як наголошує Ю. Барабаш, "відповіддю-
пересторогою "новим ляхам", холопам петербурзького "лютого 
Нерона" була своєрідна поетична післямова до "Гайдамаків" – 
вірш "Холодний Яр" […] Відповіддю була й сатирична поема 
"Сон" – "У всякого своя доля" [1, с. 383]. 

Щодо політичних поглядів Тараса Шевченка, то в різні часи 
його називали комуністом, поетом селянським і пролетарським, 
народницьким, слов'янофілом, соціалістом, футуристом, співцем 
гайдамацького повстання, революційним демократом, інтернаці-
оналістом, русофобом, русофілом, націоналістом тощо. Насправді 
він був українським національним митцем. Численні прагнення 
різних політичних сил пристосувати Шевченка до своїх позицій, 
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завершувалися фіаско, бо вони, як наголошує І. Дзюба, "ігнору-
вали суверенність поезії, її незводимість до ідеологічних плат-
форм" [12, c. 11]. Сучасне шевченкознавство потребує нового 
прочитання спадщини Т. Шевченка, зокрема інтерпретації його 
державницької концепції відповідно до сучасної доби. 

Тарас Шевченко чітко розрізняв національне й етнічне. 
В одному з листів він писав: "А на Україну не поїду … там лише 
сама Малоросія". Так у його інтерпретації назва "Україна" 
поступово набирала характеру політичного й державного. Та-
кож Шевченко дуже добре розрізняв два суттєво відмінні один 
від одного поняття – "народ" і "нація". Народ у розумінні Шев-
ченка – це велика кількість людей, які живуть на одній терито-
рії. Натомість "нація" для нього – це вже історично зумовлена 
спільність, об'єднана єдиною мовою й територіями. До цього 
розуміння феномену нації Шевченко йшов тривалий час. Воно 
формувалося на різних етапах його творчості, у контексті від-
мінних політичних умов. Він утверджував свою націю переду-
сім власною літературою. 

Погоджуємося з думкою Івана Дзюби про те, що "насправді 
творення нової української літератури мовою народу було од-
ним із виявів самоствердження цього народу, який мав достат-
ньо життєвих і творчих сил, щоб не погодитися з уготованою 
йому долею – "в сусідів гноєм бути" – і передчував "час воскре-
сний свого повстання" (І. Франко). За цим народом було велике 
минуле, була велика писемна традиція, хоч уже і втрачена, але 
здатна озватися в нових поколіннях. Ось звідки у творців нової 
української літератури (а найбільше в Шевченка) і віра, і впер-
тість, і сила протистояти глузуванню, звинуваченням, заборо-
нам…" [12, с. 106–107]. Шевченко запропонував українській 
нації ідею національно-мовної самостійності, вважаючи її реалі-
зацію безпосереднім шляхом до національної держави. 

Іван Франко у праці, написаній до 100-річчя від дня наро-
дження Шевченка, поділяв творчу спадщину Шевченка на чо-
тири періоди. Перший: 1838–1843 рр., що характеризується 
романтичними впливами ("Гайдамаки", "Катерина" й ін.). У 
другий період (до арешту 1847 р.) були написані політичні по-
еми, зокрема "Чигирин", "Суботів", "Іржавець". Потім відбувся 
перехід "від національних питань до соціальних, захист кріпаків 
("На панщині пшеницю жала", "Сестра", "Марині", "Сон", "По-
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сланіє до мертвих, і живих, і ненароджених земляків моїх"). 
Пройшовши таку світоглядну еволюцію, "він став пророком 
цього народу, розриваючи немилосердно завісу політичного і 
національного насильства" [37, c. 435–436]. На кожному етапі 
відбувалася еволюція суспільно-політичних і державницьких, 
духовних та естетичних поглядів Шевченка, формувалося його 
розуміння нації як феномену, що зумовлює можливість власної 
держави. Митець дотримувався того, що суверенітет особи 
веде до суверенітету нації. Іншого шляху бути не може. 

Ранні твори Тараса Григоровича Шевченка першого етапу 
творчості позначені формуванням романтичного, значною мі-
рою ідеалізованого образу козацької України. Виступаючи бор-
цем за національну волю й незалежність, він бачив її країною 
слави і традицій. Йому імпонувало те, що в Козацькій Україні 
"запорожці вміли пановати". Митець переконаний, що причи-
ною підкорення стали не стільки іноземні загарбники, скільки 
внутрішні протистояння, домінування особистих інтересів над 
колективними. Тому він критично ставився до більшості україн-
ських гетьманів, називаючи їх "варшавським сміттям і гряззю 
Москви", бо не відстоювали народні інтереси, свободу й неза-
лежність України. Саме з вини гетьманів, на думку Шевченка, 
Україна потрапила під владу московського самодержавства. 

Розчаруванням у здатності національної еліти боротися за 
українську самостійність була породжена її гостра критика у 
циклі "Три літа". Творячи образ колишньої "славної України", 
Шевченко спостерігає прірву між нею і тогочасною Малоросі-
єю. Він не просто творив образ так званої "ідеальної" України, 
а прагнув, як наголошував Є. Маланюк, "оживити гоголівські 
мертві душі української шляхти і розкрити очі ошуканій кріпа-
цькій масі, себто сполучити й оживити спаралізовані складники 
нації, вдихнути історичне життя в завмерлий національний ор-
ганізм" [27, c. 37]. Шевченко гостро засуджує козацьку старши-
ну, що зрадила свій народ, ставши на службу загарбникам, звер-
таючись до сучасників у поемі "І мертвим і живим…": 

 
Так от як кров свою лили 
Батьки за Москву і Варшаву, 
І вам, синам, передали 
Свої кайдани, свою славу! 
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Неволя України, її залежність від Російської імперії в інтер-
претації Шевченка є сумним спадком предків, чвари між якими 
привели до втрати Козацької держави. Найстрашнішим суспіль-
ним і моральним переступом митець вважає зраду. Гріх зради 
він осмислює в містерії "Великий льох" на особистісному й 
державному рівнях, закликаючи козацьку старшину: 

 
Схаменіться! будьте люди, 
Бо лихо вам буде. 
Розкуються незабаром заковані люде, 
Настане суд, заговорять 
І Дніпро, і гори! 
І потече сторіками  
Кров у синє море 
Дітей ваших… 

 
Зрада особиста і зрада національна в інтерпретації Тара-

са Шевченка нерозривно між собою пов'язані. Людина, яка 
здатна на малу, тобто особисту зраду, піде і на велику – націо-
нальну. Тож митець передусім звертає увагу на людину як 
особистість, її національний світогляд і здатність боронити й 
захищати свій народ. Від конкретної людини починається наці-
ональний рух. І себе Шевченко бачить очільником цього руху. 
Він сам визначив свій шлях національного Месії та Пророка. 
За ним пішла нація у ХІХ ст., його ідея веде український на-
род і на початку ХХІ ст. 

Духовна держава Тараса Шевченка будується на силі на-
ціонального духу й національній волі. Вона світоглядно бли-
зька до ідей Великої французької революції, ідей вольності в 
козацьких літописах, особливо ідеї незалежності в "Історії 
Русів". Шевченко картав свій народ, зокрема його еліту, аби 
виховати в ній прагнення бути освіченою, патріотичною, стати 
на бік народу. Творячи образ держави, Тарас Шевченко часто 
використовує образи "брати" й "мати" для позначення тих 
стосунків, які хотів би бачити між українцями. У його інтерпре-
тації держава – це власна хата, де родина живе в гармонії, що 
будується на кровних зв'язках і традиціях. Митець послідовно 
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називає Україну Матір'ю. Це – символ Вітчизни. Таким чином 
він наголошує на кровній, моральній і психологічній єдності 
українського суспільства: 

 
І на оновленій землі 
Врага не буде супостата, 
А буде син і буде мати 
І будуть люди на землі. 

 
Заклики до єднання нації характеризують Шевченка як по-

слідовного самостійника й державника. Він виходить із того, що 
задля реалізації цих ідей гетьманам можна простити їхній арис-
тократизм і соціальну політику, але не можна вибачити москво-
фільства й роялізму. Тому значною мірою Шевченко підтримує 
ідеологію гетьманську та старшинську, коли вона не суперечила 
інтересам України. Загалом митець синтезував і художньо осми-
слив кращі традиції державності на теренах України. Йому ім-
понували традиції Києворуської держави з її прагненням до не-
залежності політичної й церковної, Козацької держави з її 
вольностями, європейська державницька традиція середини 
ХІХ ст., де визначальним було культивування національної ідеї 
та патріотизму. Шевченко завжди з повагою ставився до дека-
бристів, вбачаючи у них "перших російських благовісників во-
лі". Він із болем і співчуттям описує сибірську каторгу у поезії 
"Сон". Декабристи втілюють в інтерпретації митця образ борця 
за волю, здатного на самопожертву в ім'я вищих ідеалів. Для 
нього декабристи – це вищі люди. 

Так, Тарас Шевченко писав у своєму "Щоденнику", перебу-
ваючи в Нижньому Новгороді, де вперше побачив "Полярную 
звезду" Герцена з портретами повішених декабристів: "Обертка, 
т. е. портреты первых наших апостолов-мучеников меня так тя-
жело, грустно поразили, что я до сих пор еще не могу отдохнуть 
от этого мрачного впечатления. Как бы хорошо было, если бы 
выбить медаль в память этого гнуснейшого события. С одной 
стороны портреты этих великомучеников с надписью: "Пер-
вые русские благовестители свободы", а на другой стороне ме-
дали портрет неудобозабываемого Тормаза с надписью: "Не пе-
рвый русский коронованный палач".  
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Тарас Шевченко був захоплений особистими зустрічами з 
Анненковим, усе прочитане про декабристів мало на нього безпо-
середній вплив. Саме в Нижньому Новгороді він написав поезію 
"Юродивий", ідеї якої тісно перегукуються з декабристськими 
гаслами. Загалом ще поет мав на думці написати поему про дека-
бристів. У "Юродивому" він відкрито й гостро сказав про свою 
незгоду з нещадною розправою над борцями за волю народу: 

 
Безбожний царю, творче зла, 
Правди гонителю жестокий! 
Чого накоїв на землі! 
А ти, Всевидящеє Око! 
Чи ти дивилося звисока, 
Як сотнями в кайданах гнали 
В Сибір невольників святих, 
Як мордували, розпинали  
І вішали?! А ти не знало? 
І ти дивилося на них 
І не осліпло?! Око, око! 
Не дуже бачиш ти глибоко!  
Ти спиш в кіоті, а царі – 
Та цур їм, тим царям поганим! 
Нехай верзуться їм кайдани, 
А я полину на Сибір, 
Аж за Байкал; 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…  

 
Шевченко виявляв неабиякий інтерес і пошану до декабрис-

тів. Вони були для нього першими вісниками свободи особистої 
та національної в Росії й Україні. Митець вважав їх і українсь-
кими героями також. У поемі "Сон" він писав про декабристів: 
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Заворушилася пустиня… 
Мов із тісної домовини 
На той останній страшний суд  
Мерці за правдою встають. 
То не вмерлі, не зариті, 
Не судá ідуть просити; 
Ні, то люди, живі люди, 
В кайданах забиті… 

 

І центральним тут є образ всесвітнього царя волі: 
 

В кайдани убраний, 
Цар всесвітній, царь волі, царь 
Штемпом увінчаний, 
В муці, в каторзі – не просить, 
Не плаче, не стогне: 
Раз добром налите серце – 
Ввік не прохолоне.  

 

Поеми "Великий льох" і "Сон" свідчать про те, що в середині 
40-х рр. Шевченко не тільки чув про декабристів, а й бачив у 
них справжніх революціонерів, вони були для нього суспільним 
та етичним прикладом, справили суттєвий вплив на формування 
політичного світогляду митця. Зокрема, у творах Тараса Шевче-
нка відчувається дух поезій Рилєєва, які він мав можливість 
читати, будучи знайомим із родиною Рєпніних. Так, у поемі 
"Тризна", що є по суті автобіографічною, спостерігається безпо-
середній вплив творчості Рилєєва: 

 

Страдал несчастный сирота  
Вдали от родины счастливой 
И ждал конца нетерпеливо. 
Его любимая мечта 
Полезным быть родному краю.  

 

А поемою Рилєєва "Войнаровський" навіяні такі слова 
Шевченка: 

 

…вдали страны родной 
Могу ль всегда бать равнодушен? 
Рожденный с пылкою душой, 
Полезным быть родному краю. 
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Герой Шевченкової "Тризни" – це "пришелец неславленный, 
чудесный", він: 

 
Говорил, что обще благо 
Должно любовию купить 
И с благородною отвагой 
Стать за добро и зло казнить. 
Он говорил, что празник жизни, 
Великий празник Божий дар, 
Должно пожертвовать отчизне, 
Должно поставить под удар. 

 
Герой Шевченка, як і Рилєєва, бачить своє життєве покли-

кання у служінні Вітчизні, у здатності самопожертви на ко-
ристь суспільного розкривається суть і призначення люди-
ни. Якщо вона готова віддати життя за народ і Батьківщину, то 
заслуговує найвищої похвали та підтримки. Герой, здатний на 
самопожертву, – це романтичний ідеал обох поетів. 

"Любовь к общественному благу", "общее благо" – ці вирази 
звучать у багатьох поезіях Рилєєва. Очевидно, Шевченко не 
просто також використовував ці вирази, а саме тому, що вони 
були для нього духовно та світоглядно близькими, виражали 
його світовідчуття і сприйняття тогочасного соціуму. Шевченко 
також таким чином, відчуваючи свою спорідненість із декабрис-
том, прагнув формувати світогляд модерної української нації, 
вбачаючи у ній можливість стати будівничим своєї держави. 
Павло Филипович зробив детальний порівняльний аналіз поем 
"Тризна" Шевченка і "Войнаровський" Рилєєва, знайшовши там 
багато спільного. Але головним об'єднуючим чинником є не 
лише спільність у словах і виразах, а у сприйнятті й оцінці жит-
тя, вибудові свого шляху вирішення історичних проблем нації. 
Важливо, що твори Рилєєва, у яких героями виступають украї-
нські історичні діячі, піднімали національну свідомість україн-
ців, тому інтерес до них був цілком і повністю закономірним. 
Малюючи автобіографічний образ героя у "Тризні", Шевченко 
має на увазі водночас і себе, і свого російського побратима 
Рилєєва. Тут їхні позиції були дуже подібними. Зі співчуттям 
і розумінням пише Шевченко про декабристів:  
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О Боже, сильный и правдивый! 
Тебе возможны чудеса 
Исполни славой небеса 
И сотвори святое диво, 
Воспрянуть мертвым повели, 
Благослови всесильным словом  
На подвиг новый и суровый 
На искупление земли, 
Земли поруганной забытой 
Чистейшей кровию политой 
Когда-то счастливой земли. 

 
Фактично Тарас Шевченко й декабристи майже одночасно по-

вернулися із заслання. Він так само сильно, як і вони, зазнав не-
милосердного гніву з боку "народних палачів", царського уряду. 
Він пережив такі ж самі моральні та фізичні приниження. Само-
державство само штовхнуло Шевченка до декабристів. Багато 
ідей великого митця України були натхненні саме ідеями декаб-
ристів. Шевченківсько-декабристський духовний і суспільний 
контекст явив собою демократичний прорив у тогочасному світі 
Російської імперії. Погоджуємося з думкою П. Филиповича про 
те, що Шевченко "був також справжнім "благовестителем свобо-
ды" і міг зустрітись із декабристами, хоч і був молодшим, як рів-
ний із рівними. Але з великим благоговінням, як до старших ду-
ховних учителів, давно улюблених, зустріч із якими була давнім 
бажанням, підходить Шевченко до декабристів, багато місця при-
свячує у своєму щоденникові зустрічам із ними. 

Це безумовно тому, що в молоді ще роки, роки формування 
громадської свідомості Шевченка, ідейними керівниками в по-
ета були в великій мірі люди, які 14 грудня 1825 р. підняли 
озброєну руку на самодержавіє" [41, с. 60]. 

Шевченкові борці за волю України завжди є національ-
ними патріотами, для них мета боротьби – вільна й незале-
жна Україна. Поеми "Великий льох" і "Сон" свідчать про те, 
що вже у середині 40-х рр. Шевченко чув про декабристів, вва-
жав їх справжніми революціонерами й борцями за волю. Позиції 
та ідеї декабристів не лише суттєво вплинули на формування 
політичного світогляду українського митця, а й прозвучали 
у його творах. Можливо, приклад декабристів підштовхнув його 
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до участі в діяльності Кирило-Мефодіївського братства. Утопіч-
ний ідеал Шевченка, що став результатом мислення митця, а не 
політичного діяча, суттєво змінився після участі в діяльності 
цієї політичної організації. 

Загалом середина ХІХ ст. у духовному житті України-Мало-
росії позначена утвердженням ідеї української нації, що було 
характерним фактично для всіх слов'янських народів. Тоді 
в Росії молодь із захопленням читала "Філософічний лист" 
П. Чаадаєва, у Польщі – "Книги польського народу і польського 
пілігримства" А. Міцкевича. У Чехії біля джерел національної 
ідеї стояли Я. Колар і Т. Масарик. "Промови до німецької нації" 
Ф. Фіхте живили німецьку національну ідею. Ж. Мішле у трак-
таті "Народ" обґрунтував французьку ідею. В Україні творця-
ми національної політичної ідеї виступили члени Кирило-
Мефодіївського братства і Тарас Шевченко. 

Слов'янське товариство святих Кирила й Мефодія було ідео-
логічною єдністю, репрезентованою програмними документами: 
"Статут Слов'янського товариства св. Кирила та Мефодія", 
відозви "Брати українці" та "Братья великоросссияне и поля-
ки", "Книги буття українського народу". Кирило-Мефодіївське 
братство стало своєрідною відповіддю України на ті культурні 
феномени, які визначали світогляд тогочасної Західної Європи. 
Їхня ідеологія поєднала у собі, як наголошує Д. Чижевський, 
"моменти романтичної традиції, що на Заході в ці часи вже за-
вмирала, а у слов'ян ще довго пізніше залишалася жива і актуа-
льна; радикалізм 40-х рр., для якого на Заході були певні соціа-
льні передумови (зародки робітничого руху), яких цілком ще 
бракувало у слов'ян, де соціальну мотивовку радикалізму замі-
нила національно-політична; нарешті, релігійний елемент, при 
тому в специфічних формах східного християнства, грецької ор-
тодоксії, що надав іншим моментам ідеології есхатологічної за-
краски, спричинився до віри в можливість і неминучу потребу 
перебудови всього життя людського і суспільства на основі хри-
стиянської віри" [39, с. 140]. 

У прокламації "До братів українців" говориться: "Ми при-
ймаємо, що всі слов'яни повинні між собою поєднатись, але так, 
щоб кожен народ склав свою окрему республіку й управляв сво-
їми справами незалежно від інших; щоб кожен народ мав своє 
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мову, свою літературу й свій власний устрій. Такі народи по 
нашому: москалі, українці, поляки, чехи, словаки, хорутани, се-
рби й болгари". Світогляд братчиків формувався в руслі ідей 
політичного романтизму. Як наголошує І. Дзюба, "саме роман-
тики "закріпили" в європейській свідомості неперехідну естети-
чну, а також "націотвірну" цінність народнопоетичної сфери, 
використали її для своїх історіософських конструкцій, дали все-
бічне філософсько-естетичне осмислення народної творчості та 
широке пов'язання її з проблематикою романтичної літератури, 
з естетичною програмою романтизму" [12, с. 133–134].  

Визначальною політичною ідеєю товариства було, як зазна-
чено у Статуті, "духовне і політичне поєднання слов'ян" як "їх 
призначення, до якого вони повинні прагнути" [23, c. 150]. 
Об'єднання слов'ян в одну державу мислилося на основі поваги 
народів один до одного, а головною умовою єднання визначала-
ся державно-політична самостійність кожного народу. Необхід-
ним вважалося встановлення у всіх народів республіканської 
форми правління та політико-правової рівності громадян. Осно-
вою для суспільного й державного ладу вбачалися принципи 
християнської моралі. Загалом документи братства свідчать про 
національно-державницький принцип формування слов'янської 
єдності. Проголошувалися ліквідація соціальної нерівності, зок-
рема кріпацтва, просвітництво як головний засіб досягнення 
мети, моральність дій і дотримання християнського віровчення: 
"Як все товариство в цілому, так і кожен його член повинні свої 
дії узгоджувати з євангельськими правилами любові, покір-
ливості і терпіння; правило ж "Мета освячує засіб" товарист-
во визнає безбожним" [23, c. 152].  

Загалом ідея слов'янського союзу мала міждержавний 
характер, але кожен народ повинен мати статус державно 
самостійного. Яскравим був революційний і визвольний харак-
тер ідей у національному та соціальному відношеннях. Особли-
ву роль відведено Києву. Братчики культивували києвоцет-
ричні погляди, що було своєрідним розвитком ідеї Києва як 
"Другого Єрусалиму", утвердженої князями Київської Русі 
та гетьманами Козацької держави. С. Єфремов наголошує: 
"Самою природою Київ ніби призначений був сказати своє сло-
во в національній справі, і спізнившись проти Полтави й Харко-
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ва, зате він вимовив його дужче й виразніше, поставив на новий 
шлях увесь український рух, надавши йому тих рис демократи-
чного федералізму, які письменство наше пригорнуло й донесло 
аж до останніх років" [14, c. 361]. Фактично ідеї національного 
месіанізму були проголошені для кожного народу, але всі мали 
свої національні особливості та прояви. Також програмні доку-
менти Кирило-Мефодіївського братства позначені впливами за-
хідноєвропейської революційної ідеології 30–40-х рр. ХІХ ст. 

Безперечно, політичний світогляд товариства став виз- 
начальною основою для формування суспільних позицій 
Т. Шевченка, який збагатив його більшою увагою до особисто-
сті, зокрема української людини як представника нації. Зага-
лом національно-визвольна ідея в Шевченка безпосередньо 
пов'язана зі свободою особистою, вона реалізується у трьох 
вимірах: свобода особистісна, свобода національна та свобода 
суспільна. Тарас Шевченко осмислює ці три аспекти, наголошу-
ючи на тому, що повна свобода можлива лише за умови реалізації 
цих трьох вимірів. Хоча ще до знайомства з Товариством Шев-
ченко сформував власний національно-політичний ідеал, що є 
фактично ідеалом політичної незалежності України, досягнення 
якого потребує та вимагає досить радикальних методів боротьби. 
Ідея про політичну самостійність України є магістральною для 
творчості Тараса Шевченка. Уперше вона прозвучала у його ран-
ніх романтичних творах і поступово перейшла у передсмертну 
філософську лірику, ставши основою авторського світогляду. Та-
раса Шевченка дослідники відносять до так званого радикального 
крила братства, оскільки існували певні його розходження з помі-
ркованими поглядами братчиків. 

Один із лідерів Центральної ради Симон Петлюра наголо-
шував на тому, що, аналізуючи певною мірою невиразні наці-
онально-політичні ідеали програми Кирило-Мефодіївського 
братства і "Книг буття українського народу", "та порівнюючи їх 
зі світоглядом Шевченка, виявленим у "Кобзарі", не можна не 
бачити величезної, разючої різниці: поет значно випереджує 
прагнення Кирило-Мефодіївського братства, залишаючи позаду 
ідейних виразників сучасного йому українського суспільства і 
стоїть самотньо, значно перевищуючи крайні, найновіші досяг-
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нення національно-громадської думки. Навпаки, більш рішуче 
формулювання деяких питань у програмі "братчиків" залежить 
... від Шевченкового впливу. Він у поетичних творах і художніх 
образах втілює ідеї Кирило-Мефодіївського братства, служить 
тим самим цілям, ставить ті самі завдання, але одночасно відно-
сно до "Братства" виявляється "єретиком", бо охоплює його ідеї 
ширше, проводить їх послідовніше" [30, с. 79–80]. Але револю-
ція Шевченка, як і його держава, мала перш за все духовний 
характер. Він був митцем, тому вірив у силу Слова, його 
здатність виховувати народ і будувати державу. 

Ідеї кирило-мефодіївців відрізнялися від тих, що були прого-
лошені російськими слов'янофілами. Передусім їм були прита-
манні такі риси: демократизм, соціальна рівність, політична сво-
бода, засудження самодержавства, експлуатації, кріпацтва як 
ганебного явища, критика російських царів як поневолювачів 
України, підтримка декабристів, федералізм, уславлення козаць-
ких звичаїв і традицій, національна та політична суверенність 
України, рівність усіх слов'янських народів. У "Колоколі" Гер-
цена було проголошено: "Идея панславизма принялась в Украи-
не совсем не так, как в Московии, где она проявлялась или в 
стремлении уразуметь смысл тропарей и букварей, или в рито-
рических похвалах старомосковский Руси, под которые подкла-
дывалась всероссийскому престолу надежда простереть когда-
нибудь царственную десницу на славянские народы и уготовать 
им вожделенную судьбу Украины и Польши. В Украине эта 
идея тотчас облеклась в светлую форму федеративного союза 
славян, где бы каждая народность сохраняла свои особенности, 
при всеобщей личной и общественной свободе. Вместе с тем 
возникло убеждение, что только этим путем Украина может по-
дняться из упадка и сохранить свой собственный, столь неспра-
ведливо безжалостный попранный образ". 

Фактично "Книги битія" засвідчили суспільний і політичний 
компроміс між членами Кирило-Мефодіївського братства, а також 
між різними групами української інтелігенції, що відрізнялися ра-
дикальними чи ліберальними поглядами на шляхи перетворень в 
Україні. Так, серед братчиків радикальних позицій дотримувались 
Микола Гулак, Микола Савич, Дмитро Пильчиков, Георгій Андру-
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зький, Олександр Навроцький, Іван Посяда, які у своїх поглядах 
були близькими з Шевченком. Помірковані погляди мали Василь 
Білозерський, Опанас Маркович, Пантелеймон Куліш, Микола Ко-
стомаров. М. Грушевський правомірно наголошує, що існува-
ла "глибока ріжниця між Шевченком і молодшими кирило-
мефодіївцями", які "мріяли реформувати суспільство й гоїти соціа-
льні рани проповіддю євангельської моралі, поширення освіти 
і культури, піднесенням культурного рівня панської інтелігенції й 
кріпацької маси, розробленням української мови, популярною лі-
тературою і под". На думку Грушевського, Шевченко "хоч поло-
жив свою жертву сим планам", усе-таки "далекий був від сих 
оптимістично-ідеалістичних настроїв, глибоко переконаний, 
що тільки революційні "ножі обоюдні" потрапляють "розпанахати 
погане гниле серце" (вкрите боляками), вицідити сукровату, наляти 
живої козацької крови, "чистої, святої" [10, с. 113]. 

Щодо офіційної належності Тараса Шевченка до Кирило-
Мефодіївського братства, то переважна більшість дослідників 
стоїть на тому, що під час слідства всі учасники Кирило-
Мефодіївського братства намагалися представити свою діяль-
ність як винятково просвітницьку. Вони заперечували будь-яку 
причетність Шевченка до організації, щоб зберегти його і запо-
бігти ув'язненню. Очевидно, що царська жандармерія зрозуміла, 
що Шевченко був не просто причетним до Кирило-Мефоді- 
ївського братства, а виступив його ідейним натхненником. Лео-
нід Білецький у вступній статті до поеми "Гайдамаки" писав: 
"Дивна річ… Недавній козачок, оцей кріпак у своїх перших кро-
ках творчості займає виразну українську лінію і перший в цілім 
вольнім рухові проголошує максимальну націоналістичну укра-
їнську ідею. Зазначуємо – перший, бо перед нами ніхто з украї-
нців не стояв на суто самостійницькій позиції! Правда, вказує 
дехто на Василя Капніста, інші на автора "Історії Русів", але чи 
можна рівняти їх з Шевченком?.. Зате інші українці, як Ів. Котля- 
ревський, Гулак-Артемовський, Квітка, Бантиш-Каменський, 
Маркевич, Метлинський і всі, що провадили свою діяльність чи 
то в Петербурзі, як Гребінка, чи в Харкові – всі вони єднали 
Україну з "царем-батюшкою" московським … Куліш вагався 
між обома сусідами. Навіть Костомаров пізніше твердив, що 
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Україна є інтегральною частиною московської держави. А Шев-
ченко?.. Один серед хору москвофілів, тільки він один від пер-
ших днів своєї творчості ідею української держави підносить 
у весь зріст, у всю велич її ваги і необхідності" [31, с. 56–57]. 

Погоджуємося з думкою В. Петрова про те, що учасники 
Кирило-Мефодіївського братства накреслювали перед своєю 
організацією не мирні, а бойові завдання, не поступово-прос-
вітницькі, а революційні. 

Це була бойова та войовнича організація революціонерів із 
широкою програмою, національною, державною, соціальною та 
політичною. Остаточною й вищою метою цієї організації було 
створення самостійної України як незалежної демократичної 
держави у складі інших сполучених держав Слов'янських наро-
дів Європи – ідея, до речі, цілком виразно відзначена також і 
в Шевченкових "Гайдамаках". 

"Тоді скажуть всі язики, показуючи рукою на те місце, де на 
карті буде намальована Україна: "От камень, его же небрегоша 
зиждущії,той бисть во главу угла", – так закінчується виклад 
національно-державницької історіософічної концепції, викла-
деної в "Книгах битія українського народу", творі, написаному 
Мик. Костомаровим, де він у піднесеному тоні прорекламував 
месіаністичне покликання України.  

У боротьбі проти централістичної самодержавної політики 
Миколи І братчики накреслювали ідеал децентралізації Росії, 
створення держави, сполученої з самостійних держав, запрова-
дження демократично-політичного ладу в Україні й українсь-
кому народові призначали місію провідника й ініціатора в зма-
ганнях з Москвою. 

Немає сумніву, що натхненником Братства й братчиків був 
Шевченко. Він не був одинокий. "Одинокий?.. А Україна!", – цей 
рядок у Шевченкових "Гайдамаках" бринить як відповідь тим, що 
виявляли тенденцію ізолювати Шевченка від його сучасників.  

Шевченко не як усамітнений поет, а як чинний член політич-
ної організації – ось теза, яку варто висунути супроти поглядів, 
що досі панували в шевченкознавчій науці. Шевченко був … 
живим і яскравим прикладом, свідченням того, ким і чим може 
бути український народ, "Ярема", якщо з нього буде знято тягар 



 

 27 

національного гноблення. Братчики посилались на приклад Шев- 
ченка, розгортаючи програму своїх національно-визвольних 
змагань" [31, с. 58–59].  

Тільки керуючись прагненням зберегти Тараса Шевченка, 
братчики твердили, що він не мав жодного відношення до їхньої 
діяльності. Насправді ж "Шевченко у своїх визвольних змаган-
нях не був самітний. Його ідеї і його плани не були його особис-
тими планами й ідеями, а планами й ідеями Організації. 

Романтизм протиставляють реалізмові. У визначення "козако-
манських" творів Шевченка вкладається своєрідний відтінок, нама-
гання ствердити, що в романтичних захопленнях "козакоманією" 
поета та його друзів не було нічого реального. Нічого, окрім вибу-
ху почуття, палкого й нестримного, жагучого й різкого, але без жо-
дного життєвого, реального, дійсного й здійснимого підґрунтя. 

Однак романтизм першої половини ХІХ ст. не був абстракці-
єю. Він був акцією, насамперед акцією національного відро-
дження. Говорячи про романтизм Шевченків, ми кажемо тим 
самим, що його творчість мала свідоме національне, націоналіс-
тичне спрямування. 

І за всім тим стояла конкретна політична акція, діяльність тієї 
групи передових людей свого часу, до якої належав як чільний її 
представник Шевченко. Акція братчиків була скерована на ство-
рення передумов для революціонізації народних мас, на втяг-
нення всього народу в революцію, на надання політичній рево-
люції національного характеру. 

Шевченко й Кирило-Мефодіївське братство неподільні. Не 
можна уявити Братства без Шевченка й Шевченка без Братства. 
Сенс існування Братства виправдовувався наявністю Шевченка 
і, у свою чергу, поетична творчість Шевченка знаходила собі 
організаційне, чинне завершення у факті існування й діяльності 
Братства" [31, с. 60–61]. 

Водночас ідеї Тарас Шевченка, проголошені у його творчос-
ті, були настільки сильними, що збудили свідомість тогочасної 
інтелігенції, змусили її замислитися над національними питан-
нями і проблемами. Так, М. Костомаров писав, що "муза Ше-
вченка роздирала завісу… І страшно, і солодко, і болюче, 
і п'янюче було заглянути туди! Тарасова муза порвала якийсь 
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підземний заклеп, вже кілька віків замкнений багатьма замками, 
запечатаний багатьма печатями ... Широко він обняв Україну з її 
могилами кривавими, з її страшною славою … І з того часу всі 
у нас поділились на живих і мертвих". 

Шевченко назавжди став для України частиною її національ-
ного буття. Особиста доля поета й доля його народу нерозривно 
пов'язані між собою. У суті Шевченкового феномену як осо-
бистості відображається суспільна й духовна суть його Віт-
чизни. Як наголошує В. Горський, "світ України для Шевченка 
утворюють два головні компоненти – це світ українського села 
і світ козаччини. Співвідношення між ними не однакове. За час-
тотою поетичних звернень світ села явно перевищує другу голо-
вну цінність – світ козацтва. Це зумовлене й не однаковим зна-
ченням, яке надається цим двом найважливішим складникам 
світу України. Якщо світ козацтва уособлює українське минуле, 
то світ села – позачасовий, як світ органічно пов'язаної з ним 
природи з її вічним рослинним циклічним життям. Світ села – 
це передусім світ сакрального ідеалу, що відтворює модель 
України як ідеальної цілісності" [7, с. 165]. 

Гетьманщина в інтерпретації Шевченка постає як форма іде-
ального існування. Її світ він проектує на проблеми сучасного 
і на майбутнє. Тут митець виходить з ідеї, що світ буде звільне-
ним від зла – це неминуче. І участь у цій боротьбі своїм Словом 
він вважає особистою справою, покликанням і місією на життє-
вому шляху. Шевченко стояв на позиціях свідомого демокра-
тизму та політичного радикалізму. Він послідовно про- 
голошував пріоритет загальнолюдських цінностей, все-
слов'янську соборність, замирення вселюдське на засадах 
рівності, справедливості, правди: 

 
Чи є що краще, лучче в світі, 
Як укупі жити, 
З братом добрим добро певне 
Пожить, не ділити? 

 

("Псалми Давидові") 
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Роботящим рукам, тобто народові, він бажав любові, злагоди, 
сердечного раю: 

 
А всім нам вкупі на землі 
Єдиномисліє подай 
І братолюбіє пошли. 

 

("Молитва")  
 
Шевченкові близькі ідеї панславізму та соціального рефор-

маторства. Об'єднання слов'ян митець вважає історичною необ-
хідністю та неминучістю, підтримуючи основну думку "Книг 
буття українського народу" – історія є накреслений Богом 
людству шлях до спасіння. 

Одним із визначальних суспільно-політичних образів Шев-
ченка є "Цар всесвітній, цар волі" – Ісус Христос, що виступає 
втіленням ідеї правди, волі, духу України. Це підтверджує ха-
рактерне для Шевченка "помолітеся на волі", оскільки "щастя 
національного визволення має увінчатися вільною молитвою" 
[12, c. 303]. Шевченків "проект України передбачає різні, не-
мовби прямо протилежні варіанти здійснення: з одного боку, 
– "настане суд", а з другого, – "заплакана мати" "благословить 
дітей своїх" [12, c. 308]. Але вони пов'язані та взаємозалежні. 
Люди повинні схаменутися через просвітництво або бунт. 
Шевченко тривалий час розмислював, який шлях є більш ефе-
ктивним, а згодом він прийшов до усвідомлення неефективно-
сті обох цих шляхів. Його сподівання на національне порозу- 
міння між "освіченим панством" і "незрячими, гречкосіями" не 
виправдалося.  

У "Псалмах Давидових" Шевченко говорить із Богом про 
державну і національну долю свого народу. Біблійна основа дає 
йому відчуття соціальної й моральної правоти. Переспіви біб-
лійних псалмів він використовує для утвердження тих ідей, які 
вважав життєво важливими для української нації. Згодом біб-
лійна тематика живитиме його творчість як визначальна. Так, 
у "Подражанії 11 псалму" він виявляє глибоке розчарування ни-
зьким морально-етичним падінням людей: 
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Мій Боже милий, як-то мало 
Святих людей на світі стало. 
Один на другого кують  
Кайдани в серці. А словами, 
Медоточивими устами 
Цілуються і часу ждуть, 
Чи швидко брата в домовині  
З гостей на цвинтар понесуть?  

 

Шевченко збентежений занепадом окремої особистості, що 
врешті представляє падіння народу, нації, неможливість стояти за 
колишні славні козацькі традиції та звичаї. У такій критичній си-
туації він готовий навіть на роль єдиного воїна у полі, твердо зна-
ючи, що його зброя – слово. Заради їхнього захисту він готовий 
піднятися з останніх сил, воскреснути (твір було написано 1859 р., 
після важкого заслання) і з новими силами стати до боротьби: 

 

Воскресну нині! Ради їх, 
Людей закованих моїх, 
Убогих, нищих… Возвеличу 
Малих отих рабів німих! 
Я на сторожі коло їх 
Поставлю слово. 

 

Шевченко твердо вірить у силу й могутність свого слова, 
його здатності захищати та перемагати.  

У вірші "Ісаія. Глава 35" Тарас Шевченко змалював свій 
образ ідеального суспільства. Це його своєрідний утопічний 
ідеал, втілення якого він волів би бачити в реальному житті. 
Утопічність цього ідеалу зумовлюється неможливістю втілитися 
в житті за того часу, коли Шевченко жив і працював. Ця держава 
схожа на "Іорданові святиє луги зелені, береги!" Слава покриває 
її своїм омофором, підбитим добром і волею. У цій країні: 

 

І спочинуть невольничі 
Утомлені руки, 
І коліна одпочинуть, 
Кайданами куті! 
У цій новій державі 
Незрячі прозрять, а кривиє, 
Мов сарна з гаю, помайнують. 
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Німим отверзуться уста; 
Прорветься слово, як вода, 
І дебрь-пустиня неполита, 
Зцілющою водою вмита, 
Прокинеться; і потечуть  
Веселі ріки, а озера 
Кругом гаями поростуть, 
Веселим птаством оживуть. 
Оживуть степи, озера, 
І не верстовії, 
А вольнії, широкії,  
Скрізь шляхи святії 
Простеляться; і не найдуть  
Шляхів тих владики, 
А раби тими шляхами 
Без ґвалту і крику 
Позіходяться докупи 
Раді та веселі. 
І пустиню опанують веселії села. 

 
Це той ідеал, який Шевченко вимріяв, викохав у своїй свідо-

мості протягом багатьох років осмислення тогочасного суспіль-
ного та соціального життя. Очевидно, він сам розуміє жорстоку 
невідповідність свого утопічного ідеалу з тогочасними реаліями, 
але все ж виносить його на розсуд читачів, спонукаючи силою 
спільного мислення наблизити його хоча б на крок до втілення в 
життя. Ще в "Заповіті" Шевченка прозвучали поетичні метафо-
ри апокаліптичного характеру, а форми та шляхи боротьби ви-
значаються конкретною ситуацією. Тож певна трагедійність у 
змалюванні цього ідеалу присутня і в переспівах псалмів. Зага-
лом соціальна етика та соціальний пафос Шевченка відповіда-
ють пафосу біблійних пророків, "апокаліптичне, євангельське 
супроводжує пророче" [12, c. 316]. Шевченко водночас трагі-
чний та оптимістичний. Він розуміє трагічність національного 
становища українців, а водночас кидає у суспільство й будора-
жить його своїм ідеалом Духовної Держави, виявляючи свою 
готовність зламати всі перешкоди на шляху здійснення спроби 
його втілення в житті, хоч би яким неможливим це здавалося. 
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Тарас Шевченко стверджує тезу, що "у своїй хаті своя правда, 
і сила, і воля". Його мрія про справедливі закони відображена в 
урочистій сцені виборів гетьмана у поезії "У неділеньку святую". 
Він захоплюється одностайністю сільської громади, православно-
го братства, козацького товариства. Політичний ідеал незалеж-
ної України Шевченка асоціюється з демократично обраною 
владою й законами, однаковими для всіх правами, із громад-
ською злагодою, єдністю в рішеннях та ідеях.  

Для київських романтиків, на відміну від харківських із їхнім 
захопленням історією та старовиною, майбутнє, історична перс-
пектива нації є головним інтересом. Особливо це притаманне 
Шевченку. Він підносить християнство як світогляд, той висо-
кий моральний дух, який воно дало людству. У концепції духо-
вної держави Шевченка визначальними є поняття "Слово", 
"Правда", "Слава", що синтезують у собі традицію, сучас-
ність і майбуття. Слава і Правда тісно між собою пов'язані. Їх-
ній ідеал митець бачить у майбутті, бо у його часи "скрізь не-
правда, де не гляну". А от у майбутньому буде так:  

 
Встане правда, встане воля, 
і Тобі одному 
поклоняться всі язики 
во віки і віки… 

 

Шевченко в ім'я цього майбуття не цурається досить катего-
ричних закликів: 

 
…Вставайте,  
кайдани порвіте, 
і вражою злою кров'ю 
волю окропіте… 
… Громадою обух сталить, 
та добре вигострить сокиру, 
та й заходиться вже будить… 
 

Тарас Шевченко послідовно висловлює свою переконану віру 
у світову благодать:  

 

Діла добрих обновляться,  
Діла злих загинуть.  
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Головне для нього – свобода. З індивідуальної свободи 
народжується свобода політична й державна. Очевидним є те, 
що, як твердить Василь Барка, "в Шевченка поняття свободи 
при всенародному і вселюдському значенні мало найбільш пер-
сональний характер, порівнюючи з поезією всіх його сучасни-
ків; для нього воля народу була одночасно конкретною і особис-
тісною волею кожної окремої людини в загальному складі. 
Шевченкові чужий модель ідеологічного походження – з "про-
грам", що озвучували народ, ніби отару в загорожі, звідки виво-
дять "єдиним махом" на пастівник свободи і зоставляють худо-
бою під батогом нового "хазяїна" [2, c. 96]. Митець чітко 
усвідомлює власне покликання, яке висловлює у поезіях "Запо-
віт", "Думи мої, думи мої", "Мені однаково…" Він готовий на 
максимальну самопожертву в ім'я свого народу й України:  

 
І не пом'яне батько з сином, 
Не скаже синові: "Молись, 
Молися сину: за Вкраїну 
Його замучили колись".  

 
Цю рису І. Франко назвав "жертвування своєї індивідуальності 

для діла милосердя, пересилення власного горя і віддання всієї 
сили для благородної мрії, щастя людськості, цей ідеал Шевченко 
залишив нам, як свій найдорожчий спадок" [37, c. 437]. Справ-
ді, самопожертва завжди була однією з визначальних рис світо-
гляду та характеру поета. Вона спонукала його до співпраці з 
братчиками, визначала його критичну позицію щодо царського 
уряду, через неї він узяв у свої руки могутню духовну зброю, 
щоб ніколи її не скласти. 

Український митець і мислитель розмірковує про українсько-
польські відносини. Протистояння між двома народами він вва-
жає результатом спроб шляхти й католицького кліру поневолити 
Україну. У поезії "Полякам" Шевченко звертається до польсь-
ких патріотів: 

 

Подай же руку козакові 
І серце чистеє подай! 
І знову іменем Христовим  
Ми оновим наш тихий рай.  
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Тарас Григорович висловлює послідовно критичне ставлення 
до Російської імперії, але не до її народу, якому симпатизує, як 
і російським декабристам. Зокрема, у поемах "Сон", "Кавказ" 
Шевченко критикує та засуджує імперську систему Росії, а царів 
вважає винуватцями кріпацтва. Як послідовний федераліст поет 
виступає проти централізму, із позицій радикалізму й республі-
канізму критикує монархію.  

Дуже часто цитують знамениті рядки з поезії "Юродивий", 
зокрема питання, яке ставить Шевченко, коли:  

 
Ми діждемося Вашингтона 
З новим і праведним законом? 
А діждемо таки колись.  

 
Ця згадка про Вашингтона – "це не відокремлена подробиця 

в ліричному малюнкові, а ключовий складник концепції про но-
вий характер державного провідництва, основаного якраз на но-
вому і праведному законі: проти дикого свавілля царів-деспотів 
і супостатів … Державний провідник без деспотичної влади над 
"особистостями" співгромадян", що мають рівні права у дійсно-
му законі, як і він – ось ідеал Шевченка. А той закон названо 
"новим і праведним": новим, бо не було його в імперії, і правед-
ним, бо якраз через нього поборюється "злая воля" царів як дже-
рело нещастя" [2, c. 104–105].  

Тарас Шевченко гостро критикує сучасне йому суспільство, 
сподівається, що розкол між українцями буде в майбутньому по-
долано. Згадуючи Вашингтона, мислитель не ідеалізує державний 
устрій США, знаючи від свого американського чорношкірого 
друга актора А. Олдріджа про рабство та соціальні контрасти. 
Але українському мислителю імпонує факт створення держави за 
принципом "ми американський народ", де визначальною є ідея 
єдності. Воля особиста й державна – центральна категорія. 
Якщо до появи феномену Шевченка змагання за українську дер-
жавність були фактично приборкані, національний світогляд різ-
ними способами замінювався імперською ідеологією, то його 
творчість із новою силою актуалізувала ці ідеї. Для Шевченка 
головними були суспільно-політичне життя, національно-
державницькі традиції, важливість боротьби за власну духо-
вну державу. Ці ідеї лягли в основу його світогляду. 
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Загалом у процесі загальної духовної еволюції поета, протя-
гом динаміки його поглядів на Духовну Державу стали виразно 
виявлятися і погляди митця щодо соціального та політичного 
життя українського народу. У цьому контексті постійно поси-
лювалася і поглиблювалася визначальна для світогляду Шевче-
нка ідея – ідея державної незалежності України, його уявлення 
про її моральні та правові основи, однозначно наголошувалося 
на її життєвій необхідності й актуальності. Тарас Шевченко не 
був категоричним прихильником бунтів і повстань, вважаючи це 
крайнощами. Він дотримувався того, що перш за все слід ви-
користати потенціал просвітництва й мирних компромісів.  

Визначальним для державницької концепції Тараса Шевченка 
є образ козака – символ людини честі, втілення борця за свободу 
власну та національну. Культивування образу козака не означає, 
що митець закликає повернути політичний устрій Козацької дер-
жави. Гетьманщина не була незаперечним політичним ідеалом 
для Шевченка. Він розумів, що вона віджила себе: 

 
…була колись гетьманщина,  
та вже не вернеться…  

 

("Тарасова ніч").  
 
Шевченко наголошував на тому, що треба аналізувати та 

використовувати її політичний і духовний досвід, пристосо-
вувати його до нових умов, модернізувати, але загалом упе-
внено й цілеспрямовано йти далі, вибудовувати концепцію 
нової Української держави відповідно до історичних, полі-
тичних і культурних обставин ХІХ ст. Звертаючись до досвіду 
Козацької держави, Шевченко актуалізує політичну свідомість, 
яка вела народ до боротьби за волю: "Тої слави козацької повік 
не забудем". Він стоїть за необхідність вироблення нових полі-
тичних форм держави, які відповідають новому демократичному 
поступу світової цивілізації. В основі нового ладу повинні лежа-
ти воля та справедливість.  

Ідеї республіканського устрою вільної незалежної України, 
авторитет народної влади утверджуються у поезії "Пророк". На 
думку Шевченка, здобуття ідеалу незалежної України може ста-
ти результатом зусиль усього народу. Він говорить про необхід-
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ність формування політичної волі, адже за її відсутності панує 
політична неволя. Цей мотив прозвучав у поезіях "Кавказ", 
"Сон", "Юродивий". Іти до перемоги Правди – ось найвищий 
етичний ідеал Кобзаря. 

Тарас Шевченко був перш за все митцем і пророком. Як 
мислитель він витворив власний образ та ідеал держави. 
Його держава є духовною державою. Шевченко вибудовує 
систему суспільних, духовних і морально-етичних цінностей, 
а не економічних. Саме перші лежать в основі його держав-
ницької концепції. Він був національним ідеологом, який 
окреслив той концепт держави, який повинен скласти духо-
вну основу національного організму, надати йому державної 
сутності. Тарас Шевченко став не лише центральною по-
статтю для літератури, а й для історії національної держав-
ницької традиції, витворивши власну політичну концепцію. 
Справедливо зазначає І. Дзюба, що "Шевченків, умовно кажучи, 
проект України передбачає різні, немовби протилежні варіанти 
здійснення: з одного боку, – "настане суд", а з іншого – "запла-
кана мати" благословить дітей своїх". Але вони не взаємови-
ключні, а взаємозумовлені" [12, с. 282].  

Загалом творча спадщина Тараса Шевченка складає 240 вір-
шів і балад, з них – 8 поем, а також включає драму "Назар Сто-
доля", фрагменти двох незакінчених драм, 9 повістей із написа-
них 20, але втрачених, щоденник, автобіографія, 250 листів. 
Мистецька спадщина Кобзаря – це 835 творів, зокрема живопи-
сних полотен, рисунків, офортів, ескізів (із них біля 300 не від-
найдено), 210 акварелей, 150 портретів (43 – автопортрети), 
6 офортів серії "Живописна Україна" та 21 офорт за останні ро-
ки життя, 230 олівцевих рисунків і ландшафтів, етюдів із нату-
ри. Усі витвори українського генія так чи інакше містять елеме-
нти й моменти бачення ним феномену духовної держави. Вони 
складають, наче мозаїчне полотно, велику й масштабну картину 
того державного організму, який Шевченко бачив ідеальним і 
відповідним для українського суспільства. Ця, витворена 
Шевченком, духовна держава синтезує у собі традиції мину-
лого та сучасного. Він черпає історичний досвід Гетьманщини 
і синтезує його з політичними традиціями інших народів, інтег-
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рує в тогочасний соціальний простір, доводячи таким чином 
життєздатність цього політичного утворення, наголошуючи на 
його національному характері та покликанні. 

Погоджуємося з думкою М. Жулинського про те, що "Шев-
ченкове слово відтворює історичну подію, історичний факт та-
кими естетичними засобами, щоб спочатку зруйнувати стерео-
типи їхнього сприйняття, нав'язані імперською політикою Росії, 
а потім цю подію чи факт подати в новій інтерпретації, у досто-
вірній формі. Для цього він об'єднує і протиставляє смисли, 
розширює картину реальних першопричин і розвитку явища. 
Виміри історії в Шевченка, їх свідоме зіткнення спрямовані на 
витворення цілісного уявлення про ту чи іншу подію, історичну 
постать (Хмельницький, зруйнування Січі, Коліївщина). Осмис-
лювані Шевченком процеси мовби огортаються духовною енер-
гією внутрішнього вгадування-пізнання ним істинних глибин 
і смислів історичних явищ у їхній динаміці. Так, у поемі "Гай-
дамаки" поет використовує прийом ретроспекції: давню істори-
чну колізію він "переносить" у сучасний день, повертає події 
минулого трагічною стороною з тим, щоб переосмислити вра-
ження та свідчення учасників Коліївщини. Він перериває плин 
оповіді, розриває сюжет зонгом, прийомом відчуження, щоб за-
пропонувати читачеві розширений ракурс сприйняття усталених 
поглядів на історію. Поет включає глибокі аналогії, сучасні асо-
ціації та власний оцінюючий погляд у тканину історичної опові-
ді, створює рухливу систему художніх зв'язків, яка народжує 
нові сприйняття й оцінки, надзвичайно глибокі комплекси істо-
ричного мислення" [16, с. 282–283]. 

Загалом суспільний світогляд Шевченка основується на ко-
зацьких низових традиціях. Саме звичаї січовиків, їхнє сприй-
няття волі найбільше імпонувало поетові. Він фактично ніколи 
не виступав послідовним прихильником поглядів того чи іншого 
гетьмана, вбачаючи за кожним гріх владолюбства. Натомість він 
був апологетом низових козаків, які у своїх змаганнях за Украї-
ну керувалися не прагненням здобути владу, а бажанням отри-
мати волю індивідуальну й національну, що по суті бачиться 
ними як вольниця всього козацтва. Саме завдяки цьому успад-
кованому козацькому вільнолюбству Шевченкові вдалося по-
збутися соціального статусу раба. У кріпосницькій Росії цього 
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досягало дуже небагато людей. То була велика особиста пере-
мога. Він отримав свободу, яка відкривала нове життя, нові про-
стори для самореалізації та самоздійснення. 

Етична програма особистості, розроблена Шевченком, перед-
бачає вірність рідній мові, Вітчизні, національній ідеї. На той час 
Російська імперія фактично не чула голосів, які лунали б на за-
хист української мови. Михайло Максимович обстоював статус 
української мови як незалежної, але поділяв думку щодо її функ-
ції збагачення лексичного потенціалу російської мови, вважаючи, 
що вона придатна лише для народної поезії. Неприйняття літера-
турного статусу української мови було поширеним у середовищі 
національної інтелігенції, яка у своїй переважній більшості кори-
стувалася російською мовою у спілкуванні. А що вже говорити 
про її державний статус? До того ще було дуже й дуже далеко. 
Таким чином українська література втрачала шанси на націона-
льне самовизначення та процес формування самої української 
нації як політичного феномену значною мірою уповільнювався. 

1847 р. у Седневі Шевченко написав передмову до невидано-
го "Кобзаря", де сказав своє слово про тогочасний стан україн-
ської літератури, перспективи її подальшого розвитку. Одним із 
перших він наголосив на тому, що треба піднімати рівень украї-
нської мови шляхом пізнання життя свого народу. Але головним 
Шевченко вважав те, аби позиція творців літератури була за сво-
їм характером і суттю національною, патріотичною, оскільки 
саме від них залежить доля української мови. Тільки в такому 
випадку література отримає шанс піти самостійним шляхом роз-
витку. Шевченко закликав: "А на москалів не вважайте, нехай 
вони собі пишуть по-своєму, а ми по-своєму. У їх народ і слово, 
і у нас народ і слово. А чиє краще, нехай скажуть люди". Пого-
джуємося з думкою М. Жулинського про те, що "Шевченко 
утверджується, що місія полягає в пробудженні й формуванні 
національної свідомості українського народу рідним йому сло-
вом" [16, с. 273]. Тобто, саме українську мову митець вважає 
ментальною й духовною основою нації. Шевченко гостро кри-
тикує тих українців, які зрадили своє рідне. У тій самій перед-
мові він пише: "Чому В.С. Караджич, Шафарик і іниє не постри-
глись у німці (їм би зручніше було), а остались слов'янами, 
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щирими синами матерів своїх, і славу добру стяжали?" Праг-
нення переважної частини української інтелігенції говорити й 
навіть писати російською, вивчати іноземні мови, ігноруючи 
при цьому свою рідну, Шевченко вважав болючим недоліком 
тогочасного суспільства. 

Перебуваючи у Петербурзі, у російськомовному середовищі й 
оточенні, Шевченко з особливою гостротою відчув і зрозумів 
цінність і значущість для нього особисто рідної мови й літерату-
ри. Щоб не втратити тут себе, не розчинитися в цьому середови-
щі, яке здатне поглинути повністю, він стає на шлях утвердження 
ідеї рідної нації через звернення до рідної мови для творення на-
ціональної літератури. Це шлях до формування української нації, 
її незалежності, перспектив подальшого розвитку. Це прагнення 
стало не просто життєвим кредо митця, а й невід'ємною рисою 
його світогляду і характеру. Як пише Ю. Луцький, "його пере-
йнятість Україною була унікальним явищем в інтелектуальній 
історії того часу, і в своїй самотності й пристрасності він був по-
статтю, яка майже не знала напівтонів" [26, с. 178].  

Життєвими пріоритетами Шевченка протягом усього йо-
го життя залишалися нація, її мова й література. Його збро-
єю завжди було Слово. Обравши для себе місію не просто Ми-
тця, а Митця-борця, Шевченко вкладав у свою творчість дух 
боротьби. Він завжди був переконаний, що дух сильніший за 
тіло, тож саме національний дух визначає мову як дух нації. Це 
духовна й моральна основа. Слово має місію націєтворення. 
Самоздійснення та самореалізація Шевченка відбувається в ме-
жах національного світу, завдяки "поетичній трансформації вла-
сного життя в художньо-цілісний національний міф" [17, с. 32]. 

Етнонаціональна програма, сформована Шевченком, стала 
стратегічною духовною домінантою української нації на багато 
століть уперед. У його самовизначенні закладено генотип україн-
ської нації. Як наголошує М. Жулинський, "творити для Шевченка 
рідною мовою означало закласти основу нової української літера-
тури, а цим самим – базу під українську національну ідентичність. 
Бо ж саме він вперше в українській інтелектуальній історії створив 
і сформулював ідею нації як духовного трансцендентного конти-
нууму "мертвих, і живих, і ненароджених", пов'язаних духовною 
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і моральною відповідальністю за історичну долю свого народу. 
Не лише предки відповідальні за долю нащадків, а й нащадки – 
за посмертну ганьбу і славу своїх предків" [16, с. 277].  

Тарас Шевченко мислив національними домінантами, які були 
сформовані під безпосереднім впливом тогочасного слов'янсько-
го середовища, перейнятого загальноєвропейськими тенденціями 
свободолюбства та віри у свій народ. Скажімо, історико-літера-
турне і політичне значення поеми "Сон" не обмежувалося суто 
українськими національними межами. Як наголошує Ю. Івакін, 
"написана до появи сатири Щедріна, до написання Некрасовим 
його кращих сатиричних творів, до емігрантського періоду твор-
чості Герцена, до листа Бєлінського Гоголю, до приходу в літера-
туру Чернишевського, Добролюбова поема "Сон" стала принци-
пово новим явищем у сатиричній літературі і України, і всієї 
Росії" [22, с. 136]. Вона збудила українську інтелігенцію, змусила 
її замислитися над становищем нації. Так само і Шевченків "Кав-
каз", у якому показано загальний стан світового порядку, був ад-
ресований багатьом пригнобленим націям. 
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ФІЛОСОФІЯ СЕРЦЯ Й АНТРОПОЦЕНТРИЗМ 

У СВІТОГЛЯДІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 
 
Тарас Шевченко був переконаним антропоцентристом і гума-

ністом. У центрі його світогляду завжди була людська особис-
тість із її глибоким внутрішнім світом, прагненнями та пориван-
нями. Філософія українського кордоцентризму як визначальна 
риса національного світогляду яскраво виражена і в Шевченко-
вому баченні та сприйнятті світу. Його антропоцентричний кор-
доцентризм основувався на авторитеті Святого Письма, духовних 
традиціях середньовічної Русі, особливостях романтичного світо-
сприйняття й авторського "Я" митця.  

Загалом Т.Г. Шевченко своєю творчістю засвідчує прихиль-
ність до "філософії серця", що була розроблена Памфилом Юр-
кевичем. Як і для філософа, для поета серце є осередком духов-
ного життя, яке визначає сутність людської особистості. Також 
це центр душевного й духовного життя людини, осердя мо- 
рального життя особистості. Вихідним пунктом усього доброго 
і злого, світлого та темного у словах, думках і вчинках людини є 
також серце. В антропоцентричному світогляді Тараса Шевчен-
ка природа підпорядковується людині, є віддзеркаленням її вну-
трішнього світу. У природі людина бачить себе саму, відлуння й 
резонанс свого внутрішнього світу. Антропоцентризм Шевченка 
проявляється і в тому, що минуле та сучасне в баченні митця 
постає передусім через образи конкретних людей. Історія украї-
нського народу для Шевченка – це галерея постатей, яскравих 
особистостей, які творили цю історію. 

Людина в інтерпретації Шевченка є породженням доби. А епо-
ха Романтизму була перейнята ідеєю людської й національної сво-
боди до самих своїх основ. Відповідно до романтичних світогляд-

Розділ 2  
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них засад поет бачив націю як колектив індивідів. Тож свободі 
нації передує насамперед воля індивідів, які її складають. Шевче-
нко знав і любив ренесансне мистецтво й літературу. Він осмис-
лював творчість Аріосто, Бокаччо, Данте, Петрарки, Шекспіра, 
Мікеланджело, Рафаеля. Навіть сам порівнював свою особисту до-
лю з долею великого поета Данте: "Данта Алігієрі тілько вигнали з 
рідного краю, але не заборонили йому писати своє "Пекло" і про 
свою Беатріче, а я… був нещасливіший за флорентинського вигна-
нця", – так писав поет у листі до Анастасії Толстої від 9 січня 
1857 р. Іван Франко наголошував, що "ідеали гуманності" характе-
рні для всієї творчості Шевченка, почавши з доби "романтичного 
націоналізму". Його рання творчість позначена інтересом до внут-
рішнього душевного світу особистості. Любов до людини у Шев-
ченка з часом трансформується і переростає у любов до слов'ян. 
Яскраво виражений гуманістичний панславізм став рисою світо-
гляду поета. Після заслання у творах, зокрема поемах "Відьма", 
"Москалева криниця", "Неофіти" поет підняв на високий рівень 
осмислення тему вселюдського всепрощення. Постійне осмислен-
ня гуманістичних і, відповідно, морально-етичних проблем, приве-
ло, як пише Л. Білецький до того, що Шевченко після заслання – це 
перероджений християнин, який у нових творах пропагує христи-
янські ідеї. Сам же Тарас Шевченко сприйняв заслання як очищен-
ня його душі. У листі до Анастасії Толстої від 9 січня 1857 р. 
писав, що саме заслання навчило його, "як любити ворогів і нена-
видящих нас. А цього не навчить ніяка школа, окрім тяжкої школи 
іспитів і довгої розмови з самим собою. Я тепер почуває себе як не 
досконалим, то принаймні бездоганним християнином". 

Загалом у своїх листах і "Щоденнику" Шевченко неодноразово 
наголошував на тому, що особистість найбільше підносить любов 
до людини, робить її гідність значущою не лише для себе самої, а й 
інших. Цією тезою перейняті також усі твори митця. Я. Розумний 
правомірно наголошує, що поет "не підтасовує людину під домі-
нуючу філософію, але ставить людину над філософію. Людське 
почування й реакція на суспільні процеси, на людські вияви щастя 
й болю є об'єктом його творчої студії" [34, с. 459]. Центром Шев-
ченкового гуманізму є людська особистість. Він своїм світоглядом 
і світовідчуттям перебуває цілком і повністю в річищі християнсь-
кої традиції. Саме в антропоцентричному світлі трактуються ним 
історичні події. Погоджуємося з думкою Л. Ушкалова про те, що 
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"найбільш яскраво антропоцентричність оприявнилася на теренах 
Шевченкової візії священної історії, найперше – історії євангельсь-
кої. Саме тут стає цілком очевидним, що Шевченкова антропоце-
нтричність є не чим іншим, як христоцентричність, міцно зако-
ріненою в попередній українській духовній традиції – досить 
пригадати бодай ціле гроно христологічних мотивів у літературі 
українського бароко, зокрема в тих письменників, чиї твори 
Шеченко добре знав (Петро Могила, Йоаникій Галятовський, 
Дмитро Туптало, Григорій Сковорода)" [36, с. 321]. 

Ісус Христос для Шевченка був центральною постаттю істо-
рії. Сам поет намагався у своїй глибинній суті наслідувати його, 
передусім своєю жертовністю в ім'я нації, її свободи та незале-
жності. Митець репрезентував філософію й життєву позицію 
людинолюбства, якою перейнята вся його творчість і засади 
духовної держави. Ушкалов вважає, що на цьому основується 
Шевченкова антроподіцея, "коли сенс та виправдання людсько-
го життя полягає тут у взорованій на Христі праведності. Одним 
своїм існуванням праведник засвідчує немарність хресної муки 
Спасителя" [36, с. 323]. Христологія Шевченка відрізняється від 
традиційного українського богомислення, містячи у собі риси 
індивідуального авторського світогляду. Людськість Христа в 
інтерпретації Шевченка є визначальною його рисою. 

Романтичний світогляд Шевченка також позначений гуманіс-
тичним світоглядом. Суверенність людської особистості у ньо-
му є визначальною. Крім того, вона перейнята сильним протес-
том проти всіх форм несвободи – національної, соціальної, 
релігійної. Як зазначає Л. Ушкалов, "Шевченків метафізичний 
бунт має виразні прометеївські риси. По-перше, він інспіро-
ваний любов'ю до людини – цим "одвічним алібі бунтівника" 
(Альбер Камю). По-друге, для нього характерна жертовність" 
[36, с. 330]. Романтизм Шевченка є чинним, тобто дієвим. Зага-
лом, за Л. Ушкаловим, "світогляд і творчість Тараса Шевченка – 
це особлива версія християнського гуманізму, постала на ґрунті 
української культури першої половини ХІХ ст. Вона поєднала 
в собі передовсім традиції українського богомислення попере-
дніх епох, романтичну ідеологію з її культом суверенної людсь-
кої особи та метафізичним бунтарством, а також сучасні поетові 
"поступові" ідеї" [36, с. 342–343]. 
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Д. Чижевський правомірно наголошує на тому, що Бог, 
Ісус Христос у Шевченка "антропологізується", – наближається 
до людини, та власне і є людиною, лише надзвичайною; бо боже-
ське є людське, лише те дійсне людське, до чого звичайна людина 
не доростає і дорости не може. В якомусь сенсі Христос був ідеа-
льною, зразковою людиною. І Богоматір, – як ідеальний тип ма-
тері змальовує Шевченко в "Марії". Думку "аналізувати" серце 
матері по життю Пречистої Діви Шевченко носив довго, і образ 
Марії є в його поезії ніби найвище здійснення тієї теми "трагедії 
матері" і того образу жінки, що проходить через усю творчість 
Шевченка. – Ця антропологізація божественних образів наближує 
"Марію" Шевченка до тих спроб антропологічного змалювання 
"Життя Христа", що так характерні для ХІХ віку" [40, c. 172].  

Загалом епоха Романтизму була захоплена ідеєю філософа 
Д. Штрауса про антропологізацію Святого Письма. То справді був 
сміливий крок уперед, який першим в Україні зробив Та-
рас Шевченко. Цим він іще раз утвердив свій антропоцентризм. 
Крім того, світогляд поета логічно й гармонійно кореспондує з іс-
торичним "христоцентризмом", коли постать і образ Ісуса Христа є 
центром світової історії. Для українського митця цей світлий образ 
рятівника людства є втіленням ідеальної особистості. Шевченко 
продовжує традицію києворуського книжника Іларіона, відобра-
жену у "Слові про Закон і Благодать", де Ісус Христос постає як 
боголюдина, у якій поєдналися риси божественного й людського. 

В. Горський писав, що твори Шевченка на його сучасників 
справляли враження передусім своєю "напруженою емоційністю, 
абсолютизацією почуття й емоційного сприйняття навколишньої 
дійсності" [7, c. 163]. Водночас уся творчість Шевченка засвідчує 
певну марґінальність соціального становища поета. Вийшовши із 
селян-кріпаків, здобувши волю завдяки своєму колосальному та-
ланту, перед яким схилилися та який визнали кращі уми тогочас-
ної Російської імперії та всього слов'янського світу, Шевченко 
наблизився до дворянства, але ніколи не ввійшов до нього. Вод-
ночас він прагнув достукатися до цього соціального класу, який 
вирішував питання українського буття. А Шевченко ототожнює 
себе з Україною. Його світ – це світ українського національного 
космосу й буття. У його інтерпретації "Україна – це екзистенцій-
ний стан буття. Його особиста доля й доля його народу стають 
віддзеркаленням одне одного. Тим-то образ України, яким вима-
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льовується він у поетичному доробкові Шевченка, утворив на 
емоційному, чуттєвому рівні підґрунтя, що зумовлювало і в його 
час, і в подальшому спрямування й інтелектуальні теоретичні зу-
силля у галузі розробки філософії української ідеї" [7, c. 164]. 
Шевченко бачить два світи в українському бутті. Це світ села 
і світ козаччини. Останній репрезентує собою образ минулого, 
яке проектується на сучасне. Село постає як своєрідний сакраль-
ний ідеал, що творить модель сакрального світу України. І в цьо-
му світі Шевченко бачить і себе самого як особистість.  

Виявом Шевченкового глибокого антропоцентризму є також 
його численні автопортрети, яких у митця було понад п'ятдесят. Ці 
"самозображення" Шевченка, як писав В. М. Яцюк, відрізняються 
"складним психологізмом. Зібрані разом, зведені до єдиного хроно-
логічного ряду, автопортрети утворюють своєрідний образний жит-
тєпис митця. Навіть для невтаємниченого у секрети малярства і в 
подробиці поетової біографії Шевченкові "поличчя" (так художник 
подеколи називав свої автопортрети) можуть розкрити трагедію 
і велич його дивовижної долі, передати складну динаміку його інте-
лектуального та емоційного життя" [45, c. 4–5]. При зображенні се-
бе самого митець використовував стилістику улюбленого Рембра-
ндта. Поезія та проза Шевченка також містить автопортрети, 
передані словом. Тут митець репрезентує таку притаманну україн-
ському менталітету рису, як самопізнання. Від давніх часів україн-
ський народ культивує гасло "пізнай себе". Для Шевченка пізнати 
себе означає пізнати та відкрити націю, народ, представником якого 
є, тобто стати гідним і здатним будувати власну Духовну державу. 

Григорій Сковорода у своєму трактаті "Наркіс. Розмова про 
те: пізнай себе" переосмислив образ античного Нарциса. В ан-
тичній міфології це особа, закохана у себе до самозабуття, що, 
урешті, помирає від любові до себе. У трактаті Сковороди ми 
бачимо образ людини, яка задивлена у себе, звернена у глибину 
своєї внутрішньої сутності та прагне пізнати себе справжнього. 
Шевченко, як і Сковорода, стоїть на тому, що, вдивляючись 
у себе, своє обличчя, очі, кожну рисочку і зморшку, людина 
приходить до пізнання своєї "внутрішньої людини", свого влас-
ного неповторного "Я". Пізнавши себе, людина починає пізнава-
ти інших, зрештою шанувати й цінувати їх. Творчість Шевченка 
є наскрізь автобіографічною. У кожному його творі присутнє 
духовне "Я". Автопортрети Шевченка – це не милування со-
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бою, а пізнання себе, самоаналіз, заглиблення у свою свідомість 
і підсвідомість. Кожен автопортрет віддзеркалює певний період 
чи подію в житті митця. Ця галерея не є статичною, вона дина-
мічна, змінна, як ріка Шевченкового життя. 

Тарас Шевченко мислив і дивився на світ по-українськи, тож 
мова була частиною його натури. До приходу Шевченка в літе-
ратуру відсутність української мови як літературної гальмувала 
процес політичного визначення нації й розгортання українсько-
го суспільства. У передмові до другого видання "Кобзаря" Шев-
ченко, перебуваючи у Седневі 1847 р., виклав свої погляди на 
тогочасний стан літератури та перспективи розвитку національ-
ного письменства. Він писав, що необхідно підносити україн-
ську літературу через глибоке пізнання життя свого народу, 
володіння рідною мовою, через національну свідому позицію 
літераторів, які покликані забезпечити самостійний шлях розви-
тку українського письменства: "А на москалів не вважайте, не-
хай вони собі пишуть по-своєму, а ми по-своєму. У їх народ 
і слово, і у нас народ і слово. А чиє краще, нехай судять люди".  

Потрапивши до Петербурга молодою людиною, Шевченко ро-
зумів, що зберегти свою письменницьку й національну ідентич-
ність і неповторність зможе лише через творення національної 
літератури рідною мовою. Так він бачив і формування українсь-
кої нації через мову. Ю. Луцький писав: "Його перейнятість 
Україною була унікальним явищем в інтелектуальній історії того 
часу, і в своїй самотності й пристрасності він був постаттю, яка 
майже не знала напівтонів" [26, с. 178]. Він виявив своє авторське 
"Я" вже у ранній поемі "Перебендя". Те слово Шевченка мандрує 
Україною, звертаючись до кожного зі своїх співвітчизників. Але 
головною є його розмова з Богом, що ведеться через серце.  

Слово для Шевченка є почуте від Бога і передане людям. Во-
но для нього – меч духовний, як у барокового попередника Ла-
заря Барановича. Та ж сама ідея звучить і в поемі "Неофіти", ко-
ли Шевченко звертається до Господа Бога з проханням послати 
йому достойне слово: 

 

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

 

("Неофіти") 
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Це звернення до Бога продиктоване прагненням митця від-
найти нову функцію слова в нову добу, коли визначалася істо-
рична цінність української нації. М. Жулинський пише, що 
"Шевченко відчував естетичну необхідність віднайдення нових 
ціннісних стратегій, з допомогою яких пробуджена індивідуаль-
на духовна енергія вливалася б у процес національного самоус-
відомлення народу" [15, с. 90]. Ці стратегії він формує на основі 
знання минулого. Для Шевченка гайдамаччина – це не тільки 
справедлива помста. Він усвідомлює, що такі криваві жертви не 
приведуть до гармонії. То ж для митця це трагедія українського 
народу, рана для нього. Протистояння різних релігійних конфе-
сій так само є трагічним і болісним для митця. Він усвідомлює, 
що релігійна роз'єднаність етнічних українців не йде на користь 
історичному формуванню нації. Він самоусвідомлює себе серед 
українського народу, виявляючи пошану до героїв за їхню жер-
товність в ім'я незалежної України, а водночас дорікає за роз-
брат і боротьбу за владу між собою. Славні діла прадідів це – 
"тяжкі діла", бо вони проливали кров за Москву і Варшаву, пе-
редали "своїм синам свої кайдани, свою славу". Після гайдамач-
чини Україна "навіки заснула", тобто все завершилося повною 
поразкою, причина якої – братовбивчі війни. Так митець нама-
гається через переживання подій минулого відродити націона-
льну свідомість, аби досягти морального очищення нації. 

Тарас Шевченко не просто звертається до історичного минуло-
го свого народу, щоб описати його. Поет, як наголошує М. Жулин- 
ський, своїм словом "відтворює історичну подію, історичний факт 
такими естетичними засобами, щоб спочатку зруйнувати стерео-
типи їхнього сприйняття, нав'язані імперською політикою Росії, 
а потім цю подію чи факт подати в новій інтерпретації, у досто-
вірній формі. Для цього він об'єднує і протиставляє смисли, роз-
ширює картину реальних першопричин і розвитку явища. Виміри 
історії в Шевченка, їх свідоме зіткнення спрямовані на витворення 
цілісного уявлення про ту чи іншу подію, історичну постать (Хме-
льницький, зруйнування Січі, Коліївщина). Осмислювані Шевчен-
ком процеси мовби огортаються духовною енергією внутрішнього 
вгадування-пізнання ним істинних глибин і смислів історичних 
явищ в динаміці" [15, c. 282]. У поемі "Гайдамаки" використано 
прийом ретроспекції, коли фактично події минулого проектуються 
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на сучасне митцеві життя. Таким чином митець репрезентує ціл-
ком новий погляд на історію, засвідчуючи при цьому її авторську 
інтерпретацію, даючи глибокі аналогії, сучасне йому сприйняття й 
асоціації. Гайдамацький "червоний бенкет" в інтерпретації Шев-
ченка постає як справедлива помста, а водночас це рана в душі 
народу, коли свій ішов на свого: 

 

Отаке-то було лихо 
По всій Україні! 
Гірше пекла… А за віщо? 
За що люде гинуть?  
Того ж батька, такі ж діти, – 
Жити б та брататься. 
Ні, не вміли, не хотіли, 
Треба роз'єднаться! 
Треба крові, брата крові, 
Бо заздрю, що в брата 
Є в коморі і на дворі, 
І весело в хаті! 
"Уб'єм брата! Спалим хату!" – 
Сказали і сталось.  

 
Шевченко прославляє українських гетьманів і ватажків за їх-

ню здатність стати на чолі народу, повести його на боротьбу. 
Водночас він активно їх критикує за постійну владну боротьбу, 
невиправдані компроміси, усі ті протистояння, які стали причи-
ною національного безсилля. Він звертається передусім до ко-
лишніх владарів України зі словами:  

 
Гетьмани, гетьмани, якби то ви встали, 
Встали, подивились на той Чигирин, 
Що ви будували, де ви панували! 
Заплакали б тяжко, бо ви б не пізнали 
Козацької слави убогих руїн. 

 

Фактично, як пише М. Жулинський, "гостре, болісне реагу-
вання Шевченка на трагічні історичні події мало благородну 
мету: через співпережиття минулого, через драматичні потря-
сіння – до пробудження національної свідомості, до морального 
очищення, оздоровлення духу. Поет не ідеалізує жодного з наці-
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ональних провідників, бо наслідки їхніх діянь невтішні. Тому, 
вважає поет, слід передусім вину за невільництво і руїну бачити 
в самих собі, у власних політичних помилках, в переродженні 
української душі, у внутрішніх чварах, в яничарстві, в зраді рід-
ної нації, свого народу" [15, с. 284]. 

Козацьке минуле є для Шевченка конфліктним і дисгармо-
нійним, натомість гетьманщина як устрій бачиться ним як ідеа-
льна форма історичного буття. У вірші "Сон" ("Гори мої висо-
кії…") старий дідусь говорить про неї як про "Божий рай". А 
стара козацька столиця Чигирин у розповідях діда постає як 
"святе" і "славне" місто. Але ідеальним світом для Тараса Шевче-
нка є не сучасне і не минуле, а майбутнє. Як наголошує В. Гор- 
ський, "ідея переображення, так традиційна для української ду-
ховної традиції, перетворення України переноситься у майбут-
нє. Поет свідомо осмислює себе у функції пророка, який творить 
картину прийдешнього золотого віку порятунку як проект укра-
їнського майбутнього. Саме в цій функції поета-пророка сприй-
няла Шевченка українська суспільна думка" [7, c. 167]. Для 
Шевченка цей світ асоціюється передусім із волею людини – 
особистою й національною. Так бачиться ним і те, як і звідки 
виростає національна ідеальна спільнота. Вона не приноситься 
зовні, а народжується у власних глибинах: 

 
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 

 

("І мертвим, і живим…"). 
 
У 1845 р. Шевченко написав поетичний цикл "Давидові пса-

лми", які стали своєрідною духовною декларацією авторського 
"Я" і вираженням поетового пророцтва. Ці десять переспівів 
із Псалтиря взяті не випадково. Шевченко добре знав Псалтир 
і знайшов у ньому те, що відповідало його баченню України та 
себе у ній. Так, у Псалмі 136 він звертається до Єрусалиму, що 
фактично для нього є втіленням України: 
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І коли тебе забуду, 
Ієрусалиме, 
Забвен буду, покинутий 
Рабом на чужині. 
І язик мій оніміє, 
Всохне, лукавий,  
Як забуде пом'янути 
Тебе, наша славо. 

 
У цьому біблійному псалмі йдеться про страждання євреїв у 

вавилонському полоні. То були 70 страшних років у неволі, ко-
ли Ізраїль перебував під владою царя Навуходоносора, а євреї 
мріяли про відродження своєї держави. Для Шевченка це як 
прагнення до вільної України, то ж він просить Бога допомогти: 

 
Встань же, Боже, поможи нам 
Встать на ката знову. 

 
У "Молитві Ієремії пророка" осмислюється місія пророка – 

будити приспаний неволею дух народу, спонукати його прагнен-
ня до боротьби. Хто ж стане лідером, якого давно очікує народ? 
Єремія плакав над долею євреїв, які за гріхи предків були понево-
лені своїми колишніми рабами. Цикл "Три літа" є своєрідним діа-
логом із Богом про Україну. Митець мислить тут себе національ-
ним пророком, цілком свідомого своєї місії. Виходячи з цього, 
Шевченко шукає причини національної неволі, знаходячи їх у 
духовному невільництві, зрадництві, відступництві, фарисейській 
покорі, роз'єднаності нації, продажності національної еліти, від-
сутності національної ідеї. У містерії "Великий льох" Шевченко 
репрезентував глибоку національну таїну української душі че-
рез систему образів. Тут він думає про майбутнє України, проро-
куючи його через образ особистості. Шевченко передбачає наро-
дження нового Івана Гонти, що "розпустить правду й волю по 
всій Україні". Водночас народиться другий Іван-близнюк, який 
творитиме не добро, а зло для України: 

 
Один буде, як той Гонта, 
Катів катувати! 
Другий буде…оце вже наш! 
Катам помагати. 
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Таке страшне пророцтво робить українська ворона. До цього 
привело духовне невільництво, що й стало головною причиною 
політичної неволі. Шевченко стояв за близькість еліти й народу. 
Він шукає історичну правду, щоб вона згуртувала націю в єди-
ний політичний організм, озвучила його національну ідентич-
ність. Духовна держава повинна лягти в основу політичної дер-
жави, це взаємопов'язані елементи.  

Поезія Шевченка ввібрала в себе історичний досвід нації, особ-
ливо гайдамацький. Чомусь саме він став для Шевченка виявом 
найсильніших прагнень до національної волі. Тут митець сповідує 
тезу М. Гоголя про те, що "справжня національність перебуває в 
самому духові народу". Шевченко немилосердно таврує у своїх 
земляках зловісний комплекс малоросійства, вважаючи найтяжчим 
гріхом зраду України. Для Шевченка Україна стала втіленням ма-
тері, хати, Вітчизни, а головні надії щодо її визволення він покла-
дає на Слово. Так через усвідомлення своєї внутрішньої сутнос-
ті, у процесі глибокого самопізнання Тарас Шевченко міркує 
про шляхи подальшого розвитку майбутнього України.  
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ЕТИЧНА ТА ХРИСТИЯНСЬКА ПРОГРАМА 
БУДІВНИЧОГО ДУХОВНОЇ ДЕРЖАВИ 

 
 
Кожен митець іде шляхом пошуку. І цей пошук безкінечний. 

Урешті, він веде до Бога як основи буття та світобудови. Кожен 
шукаючий приходить до Бога як втілення Благодаті, Істини, 
Любові, давши власну інтерпретацію вічних ідей. Першим на 
цьому шляху був митрополит Іларіон – фундатор українського 
середньовічного письменства, основоположник національної 
літератури. Закладена ним традиція міцно вкорінилася в націо-
нальний менталітет і художнє мислення, була розвинена у пода-
льші культурно-історичні епохи. 

Останні роки життя і творчості Тараса Шевченка позначені зве-
рненням до Біблії. Тут він шукає відповіді на складні проблеми 
особистого й національного буття. У творчості митця ці питання 
глибоко поєднуються та синтезуються, витворюючи світогляд Шев- 
ченка після тривалого і важкого заслання. Біблійні теми та сюжети 
репрезентують нове бачення митцем України, розуміння волі та 
свободи, призначення особистості після того, як більша половина 
життя була за плечима, як було підірване фізичне здоров'я й лише 
сила духу давала натхнення для життя і творчості. 

Інтерпретація біблійних образів і символів накладається на ви-
значальний для Тараса Шевченка його національно-політичний 
світогляд, приводить до витворення феномену, який С. Смаль-
Стоцький називає "Соборна Українська Душа" [35, c. 17]. 
У ранній романтичний період своєї творчості Шевченко відобра-
жав цей світогляд, як правило, в історичних поемах, репрезенту-
вав його через образи козаків і гетьманів. Історичні сюжети були 
для Тараса Шевченка джерелами національної свідомості. Через 
інтерпретацію гетьманщини, оцінки політичних стратегій гетьма-
нів він постає як речник ідеї українського націоналізму. А водно-

Розділ 3  
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час митець репрезентує здатність глибоко виразити людські 
почуття, передати колосальний спектр емоцій. Історичні твори 
Шевченка є глибоко психологічними, його персонажі репре-
зентують не копії історичних героїв, а доповнюються тими 
рисами й характеристиками, які у своїй сукупності відтво-
рюють ментальний тип українця з усіма його позитивними та 
негативними рисами. Професор психології Іван Головінський 
правомірно наголошує, що "дійсність українського народу була 
дійсністю Шевченка. Терпіння й переживання народу були його 
переживаннями. Ніхто з поетів не вмів так яскраво передати де-
талі психічних переживань та національного поневолення україн-
ського народу чужинцями, як це зробив Шевченко" [6, c. 52]. 

Одна з визначальних ідей поеми – мотив прощення, а та-
кож моральна вищість християнської великодушності й до-
бра над язичницьким світоглядом, що втілює у собі багатство, 
владу, силу. У Шевченка апостол Павло навертає язичників до 
християнства актом своєї великодушності. Посередництвом 
цього образу митець оспівує слово Правди. Він просить у Мате-
рі Божої собі такого "святого слова": 

 

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

 

Шевченко усвідомлює свою місію як Апостола нації, ду-
ховного лідера руху за її визволення. Досягнути її можна тіль-
ки через велике слово вселюдської істини. Він прагне, щоб таке 
слово йшло з України: 

 

…Ридаю, 
Молю, ридаючи, пошли, 
Подай душі убогій силу, 
Щоб огненно заговорила, 
Щоб слово пламенем взялось, 
Щоб людям серце розтопило. 
І на Украйні понеслось, 
І на Україні святилось 
Те слово, божеє кадило, 
Кадило істини. Амінь. 
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Тарас Шевченко справді пережив почуття описуваних ним іс-
торичних персонажів власним екзистенціальним досвідом. Готов-
ність до цього досвіду виховувалася ще змалечку, на розповідях 
діда Івана про повстання на Правобережжі 1768 р. проти польських 
магнатів. Тоді в душі дитини народжувалося почуття боротьби. Із 
часом воно перетворилося на стійку психологічну рису характеру 
митця. Унаслідок такого екзистенціального досвіду Шевченко 
приходить до висновку, що причина бездержавності української 
нації криється у відсутності національної свідомості, роздвоєн-
ні національного українського "Я". Цю тенденцію він глибоко 
розкрив у містерії "Великий Льох". Карл Юнг зазначав, що так са-
мо, як у психіці людини є світло і тінь, так і збірна національна сві-
домість має світло і тінь. У певні моменти перемагає те чи інше. За 
Шевченком, відродження національної державності можливе за 
умови духовного переродження української людини, тобто за по-
вної перемоги світла в душах більшості українців, а зрештою – 
у загальній душі нації. В інтерпретації Шевченка найбільшими 
ворогами відродження національної державності є перевертні та 
зрадники, особи з психікою "малоросів". 

Із позицій такого світогляду викристалізовується розуміння по-
етом ролі та призначення митця. Як наголошує С. Смаль-Стоць- 
кий, "Шевченко кладе поета нарівні з пророками, яких "Господь, 
любя своїх дітей", посилає на землю людям, "свою любов благо-
вістить, святому розуму учить", "учить, "як в світі жить", "благо-
вістить любов і правду і добро, добро найкращеє на світі то – бра-
толюбіє". Він хоче бути пророком своєму безталанному народові" 
[35, c. 167]. І митець цілком успішно цю функцію реалізовує. 
Традиційне визначення Тараса Шевченка як "пророка" у суті 
своїй є цілком виправданим і правомірним. Для пророка харак-
терним є бачити сучасне і майбутнє через систему координат 
минулого. Шевченко репрезентує власну візійну систему бачен-
ня світу [12, c. 7], у якій поєднуються три часові пояси: минуле, 
сучасне, майбутнє. Минуле визначає сенс і характер сучасного, 
сучасне формує майбутнє. Така формула прикладається як до 
долі окремо взятої особистості, що є представником української 
нації, так і всього народу. 

Причину бездержавності України у ХІХ ст. митець оцінює 
через аналіз минулого, зокрема Козацької держави. Причому, 
він детально коментує помилкові кроки українських гетьманів, 
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які призвели до системної кризи державності. Шевченко не іде-
алізує козаччину, а показує її глибоку й часту неорганізованість. 
Він виходить із розуміння того, що ідея національної незалеж-
ності була підпорядкована в добу гетьманщини ідеї автономного 
статусу України під протекторатом іншої, сильнішої держави. 
Фатальне шукання цього протекторату не дало змоги реалізува-
тися ідеї самостійної державності. 

Водночас пробудження історичної пам'яті для Шевченка 
рівнозначне пробудженню національної свідомості. Через цей 
процес він бачить можливим визволення людини, формування 
Соборної Української Душі як результат переродження українсь-
ких людей, що врешті здатне привести до творення нового націо-
нального типу. У цьому контексті Тарас Шевченко визначає власне 
розуміння свободи як суто духовного чинника. Загалом тема 
свободи та несвободи протягом усієї творчості залишається визна-
чальною для митця, до неї він звертається на всіх етапах свого 
життєвого шляху. Відповідно до тих обставин він тлумачить ці ка-
тегорії, надаючи їм глибокого екзистенційного та філософського 
змісту. Навіть в обставинах життєвої несвободи Шевченко не втра-
чає своєї духовної свободи, що є для нього життєдайним джере-
лом, визначальним аспектом його роздумів про життя та призна-
чення в ньому людини. Саме домінування ідеї духовної свободи 
визначає нескореність і нездоланність Шевченкового духу. 

Свобода у світогляді Тараса Шевченка поєднує в собі два 
аспекти: соціальний і духовний. Особистість вільна лише тоді, 
коли є такою у соціумі, тобто відносно до інших людей, а також 
вільна у своєму внутрішньому світі. Тобто, вона самостійно може 
приймати рішення, які стосуються її соціальної позиції та ті, які 
складають її морально-етичну систему координат. Ці аспекти 
цілком правомірні й рівнозначні. Перший аспект визначається 
суто соціальними та суспільними чинниками, другий – біблійни-
ми принципами й істинами. Після заслання Шевченко системно 
інтегрує біблійні засади як у свою творчість, так і життєвий світо-
гляд. Його морально-етична система вибудовується на основі деся-
ти заповідей Божих та оцінці суспільства через релігійну призму. 

Яскравим свідченням нової інтерпретації дійсності, звернення 
до християнських мотивів стала поема Т. Шевченка "Неофіти", 
написана на початку грудня 1857 р. у Нижньому Новгороді. По-
заду у Шевченка було тяжке заслання, попереду – невідомість. 
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Він повертався із заслання іншим, збагаченим досвідом і глибо-
кими внутрішніми переживаннями. Його молодечий максималізм 
і прагнення до відкритої боротьби змінилися усвідомленням 
складності ситуації, розумінням інертності більшості українсько-
го суспільства. Ідеал свого борця вбачає Шевченко в образах пе-
рших християн, які несли зерна істинної віри в жорстокий світ 
римського імператора Нерона. Парадигма цього світу проекту-
ється на тогочасне суспільство та Російську імперію. А ті пооди-
нокі борці за національну волю втілюються в образі Алкіда. 

Шевченко взяв за епіграф до поеми уривок із Ісаї (Глава 5): 
"Ия глаголет Господь: сохраните суд и сотворите правду, при-
ближибося спасенне мое прийти, и милость моя открывается". 
Цим митець виразив свою глибоку віру в Бога, сподівання на 
його справедливий суд. Присвятивши твір М. С. Щепкіну, у ли-
сті до нього поет відзначив, що відразу після написання друку-
вати поему не можна. Митець розумів, що друк твору викличе 
нову хвилю незадоволення та переслідувань із боку царського 
уряду, нові політичні переслідування автора.  

Водночас не писати Шевченко не міг. Творчість була для ньо-
го реалізацією ідеї волі, прагненням заявити про свою свободу, 
про те, що не скорився й ніколи не скориться. В образах перших 
християн-неофітів Шевченко побачив себе, свій пошук нових ре-
несансних ідей для нації, нового шляху досягнення визначальної 
цілі – свободи української людини та незалежності нації. Перші 
християни Стародавнього Риму в І ст. н. е. – то образи таких, як 
Шевченко. Хай їх було небагато, але вони були. Вони прийшли, 
щоб покликати за собою інших, показати їм шлях. І саме таким 
чином вони виконали свою життєву місію та покликання. 

Дивлячись на хрест із розп'ятим Ісусом Христом, поет звер-
тається до Бога: 

 
Що він зробив їм, той святий, 
Той назорей, той син єдиний 
Богом ізбранної Марії,  
Що він зробив їм? І за що 

Його, святого, мордували, 
Во узи кували; 
І главу його чесную терном увінчали? 

 

[5, 129]. 
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Митець співчуває розіп'ятому Христу. Водночас у поемі від-
чувається розуміння поетом неминучості та необхідності жертви 
і крові Христа. Саме жертва і кров Ісуса зробили безсмертними 
його вчення, покликали на боротьбу інших, дали людям Віру, 
Надію, Любов. Повертаючись із заслання, митець підсвідомо 
остерігається нових переслідувань, тож усі сподівання покладає 
лише на вищий захист – Бога. Він просить у Матері Божої по-
кровительства і водночас можливості для подальшої боротьби – 
боротьби словом, здатним підняти народ: 

 
Не дай в неволі пропадати, 
Летучі літа марне тратить. 
Скорбящих радосте! Пошли, 
Пошли мені святеє слово, 
Святої правди голос новий! … 
Щоб слово пламенем взялось, 
Щоб людям серце розтопило. 
І на Украйні понеслось…  

 
Митець недаремно звертається до ікони та образу Матері 

Божої "Всhх скорбящих радость". Найдавніша така ікона пере-
бувала в церкві Святителя Миколи в Лікарняному монастирі, що 
був заснований на початку ХІІ ст. благовірним князем Святос-
лавом Давидовичем, правнуком Ярослава Мудрого. Князь Свя-
тослав прийняв чернецтво у Києво-Печерському монастирі під 
іменем Микола та близько тридцяти років служив у обителі. Нині 
його мощі зберігаються у Ближніх печерах Києво-Печерського 
монастиря. Саме Микола-Святоша приніс до Успенського собору 
Києво-Печерського монастиря ікону "Всhх скорбящих радость". 
Від того часу цей образ мав силу чудесного зцілення. Богородиця 
на цій іконі постала як заступниця всіх страждаючих і хворих. 
Саме тому Шевченко після заслання, знесилений хворобами і 
душевними муками, звертається до цього образу, бо він – страж-
дущий. І знаходить у ньому ту силу, якої шукає. Це більшою мі-
рою суто український образ Матері Божої. Він особливо покро-
вительствує Києву. Недаремно, що саме в день святкування ікони 
"Всhх скорбящих радость" 24 жовтня (6 листопада) 1943 р. Київ 
було звільнено від німецько-фашистських загарбників. 
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У поемі "Неофіти" представлено повну еволюцію характерів 
двох образів – Алкіда та його матері. У Римі виросла чарівна 
дівчинка, яка стала жінкою й народила сина Алкіда. Незадовго 
після того зійшла зоря над Віфлеємом, й Ісус Христос приніс 
у грішний світ слово правди й істинної віри. За це Він був розі-
п'ятий на Голгофі. Одного разу в лісі Алкід, святкуючи 
з друзями за вином і розвагами, зустрів Святого Петра, який 
"благовістив їм слово нове, Любов, і правду, і добро". Після того 
братолюбіє запало в душі молодих язичників й оргія стихла. Усі 
слухали слова Петра, а потім пішли в катакомби за апостолом. І 
відтоді Алкід став іншим, він переродився, просвітившись іс-
тинною вірою. Коли Петра повісили на хресті, неофітів у кайда-
нах відвели у Сіракузи. Серед них був і Алкід. 

Після того мати вирушила на пошуки сина до Сибіру та Скі-
фії. Урешті вона приходить до усвідомлення образу Нерона як 
такого, кого не мине "Божий суд, Правдивий, наглий, серед шляху 
Тебе осудить". Але мученики в кайданах простять тирана, бо во- 
ни – брати і християни. Так Шевченко утверджує ідею христи-
янського всепрощення, сповідуючи біблійну заповідь: залиш 
суд Богові. Це те, чого не уникне жоден кривдник. Навіть якщо 
його мине людський суд, Божий настигне завжди. 

Мати Алкіда, прийшовши до Риму, благає кесаря про поми-
лування сина. Але ж: 

 
Чи ж кат помилує кого?  
Молітесь Богові одному,  
Молітесь правді на землі …  

 
Бачимо завершений у своєму формування характер Алкіда, 

який уже став апостолом "великого Христового слова". Він му-
ченик, який співає у путах славу Богові. Він вірить, що  

 
І осудять неправедних  
Судом своїм правим, 
І вовіки стане слава, 
Преподобним слава. 
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Алкід переконаний, що із внуків виростуть не месники, 
а воїни Христа і  

 

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

 

В останні миті свого життя Алкід закликає людей молитися. 
Святими лицарями постають неофіти в інтерпретації Шевченка. 

На галері їх везуть до Риму. Тут на арені славнозвісного Колі-
зею Алкід співає псалом у той час, коли леопард розриває його ті-
ло. Після смерті сина відбувається головний етап в еволюції харак-
теру матері. Вона стає зовсім іншою. Головною рисою зміни її 
внутрішньої суті тепер визначається самовладання. Загалом само-
владання, уміння контролювати себе, свої думки, слова та вчинки є 
тим визначальним чинником, який дає змогу особистості, керую-
чись власною волею, визначати свій життєвий шлях. Самовладання 
веде людину до перетворення самої себе, до позитивних змін у її 
суті. У розумінні Тараса Шевченка це досить тривалий процес. 

У поемі "Неофіти" мати Алкіда сягає самовладання, пройшо-
вши кілька стадій. Спочатку бачимо її відчай після смерті сина: 

 

"Горе! Горе! 
О горе лютеє моє. Моя ти доленько! Без його 
Що я робитиму? До кого 
Я прихилюся?.." І небога 
Кругом зирнула, і о мур, 
Об мур старою головою 
Ударилась, і трупом пала 
Під саму браму… 

 

Потім мати опановує себе, стає стриманою. Таким чином 
спочатку виявляється реакція особистості, що здатна на повне 
опанування своїми вчинками, а з часом репрезентується реакція 
матері та християнки. Урешті, саме опанування самим собою 
сприяє тому, що мати Алкіда стає на остаточний шлях повного 
перетворення. Потім вона  

 

помолилась в перший раз 
За нас розп'ятому. І спас 
Тебе розп'ятий син Марії.  
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І ти слова його живії  
В живую душу прийняла. 
І на торжища, і в чертоги  
Живого істинного Бога 
Ти слово правди понесла. 

 
Мати стає продовжувачем справи сина, несе у суспільство зер-

на його справи, поширює християнську віру. Одкровенням зву-
чать слова Шевченка про те, що спас її "розп'ятий син Марії". У 
цьому – глибока віра самого митця в істинного Бога та Сина Його. 

Іван Дзюба правомірно наголошує: "І все-таки центральний 
образ поеми – не Алкід та його друзі-неофіти, що обрали жертов-
ний шлях нової віри, а мати Алкідова. Її страждання, її жертва – 
найбільші. Невимовні болі матері, у якої забирають сина, яка 
втратила єдиного сина – це теж одна з постійних Шевченкових 
тем, він бере на себе "ословлення" цих болів ніби за всіх мате-
рів. Але тут мати, як і син, не тільки жертва. Та якщо син зробив 
свій вибір у мить осяяння апостольським словом, то мати – по-
волі й важко, через муки втрати сина, через спроби вимолити 
помилування в деспота, який оголосив себе богом. … Гірко-
саркастичний пасаж, нібито звернений до матерів, які прийшли з 
останньою надією до Нерона, звісно ж, прочитувався Шевчен-
ковими сучасниками як дуже прозора алюзія, та й сам собою 
має набагато ширший зміст" [12, с. 525].  

Тарас Шевченко пише: 
 

Кого благати ви прийшли? 
Кому ви сльози принесли? 
Кому ви принесли з сльозами 
Свою надію? Горе з вами, 
Раби незрячії! Кого? 
Кого благаєте, благії, 
Раби незрячії, сліпії! 
Чи ж кат помилує кого? 
Молітесь богові одному, 
Молітесь правді на землі, 
А більше на землі нікому 
Не поклонітесь. Все брехня – 
Попи й царі…  
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Таким чином він закликає людей вірити передусім у Бога, 
висловлюючи при цьому недовіру до тогочасного політично-
го устрою. 

Загалом у характерах Алкіда та його матері Т. Шевченко 
синтезував два етапи в еволюції свого світогляду. Перший – 
героїчний, перейнятий прагненням до відкритої боротьби. 
Другий – глибокого християнський, сповнений віри в Бога 
та Суд Божий. Герої "Неофітів" виявляють готовність до жер-
товної боротьби в ім'я християнських ідеалів. Для Шевченка ці 
ідеали є втіленням національних ідеалів. У такому контексті 
митець підносить і звеличує образ Матері Божої, такий, що вті-
лений на іконі "Всhх скорбящих радость". Він розуміє, що в ча-
си страждань як його особистих, так і національних, викликаних 
відсутністю української державності, саме цей образ здатний 
дати сили і повести далі. 
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ХРИСТИЯНСЬКА ОСНОВА 
ДУХОВНОЇ ДЕРЖАВИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 
 
Національний і мистецький світогляд Тараса Шевченка відо-

бражає еволюцію його творчого мислення, що відбувалася в різ-
ні роки життя та за різних обставин. Визначальним фактором 
світоглядної динаміки були зміни в житті митця, наявність 
різних обставин як чинників формування життєвих позицій, 
особливостей сприйняття дійсності й реакцій на неї. Загалом 
ці елементи творили творче кредо митця, складали контекст йо-
го психологічно-філософської системи. Усе своє життя Шевчен-
ко залишався послідовним православним християнином. Саме 
православ'я як частина світогляду визначало його індивідуальну 
ментальність у різні роки життя. Соціум, як динамічна система 
розумних індивідів, на відміну від інших живих систем біосфе-
ри, має додатковий ступінь свободи, джерелом якого є духовна 
свобода людини. Для Шевченка його духовна свобода була ви-
значальним чинником. Шляхи вияву й реалізації цієї свободи 
для поета були різними.  

Так, у ранній період творчості для Шевченка сферою вияву 
свободи була героїчна історія народу. Він бачив ідеал волі в ге-
тьманських і гайдамацьких походах, постатях народних героїв. 
У пізній період творчості митець прийшов до усвідомлення то-
го, що воля та свобода людини реалізуються через її віру. Чим 
сильніша віра в Бога, чим глибше почуття усвідомлення глиби-
ни Божественної суті, тим більшими є шанси людини зокрема та 
суспільства загалом на втілення в життя ідеалів свободи індиві-
дуальної й особистої. 

Розділ 4  
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Психологічна свідомість у творчості Тараса Шевченка відо-
бражається через реалізацію авторського "Я", що репрезентує 
становлення його особистісного світогляду. Він розвивається 
в людині через спілкування в родині та соціумі, а найбільше 
виражається через творчість. Саме остання репрезентує усві-
домлення митцем власної ідентичності, зокрема національної. 
А християнство для поета є важливим чинником формування 
його національної духовності, складає основу світогляду та 
ідеології його Духовної держави. Загалом моральне обґрунту-
вання феномену особистості, вільної лише в межах гуманіс- 
тичної моралі, склалося ще в києворуській середньовічній 
книжності. Зокрема, його вияви бачимо в таких творах, як 
"Повчання" Володимира Мономаха, "Моління" Данила Заточе-
ника, "Слово о полку Ігоревім". Фактично це було передрене-
сансне мислення, у якому домінували пошук гармонії христи-
янських і гуманістичних цінностей. Православне християнство 
швидко інтегрувалося в руську ментальність, оскільки наш 
народ знайшов у християнських цінностях елементи влас- 
ної національної традиції. Найбільше національна свідомість 
утвердилася за гетьманування Богдана Хмельницького й Іва-
на Мазепи. Передусім вона виявлялася як у політичних позиці-
ях гетьманів, так і у збереженні православної віри. 

В основі християнського світогляду лежить дуалізм бо- 
ротьби добра та зла. Головна мета християнського виховання – 
це зміцнення волі, характеру й розвиток інтелекту. Історично 
та психологічно християнський світогляд глибоко відповідає 
українській духовності. Тому інтерпретація патріотизму є ак-
туальною в контексті християнського світогляду. Митрополит 
Андрей Шептицький наголошував на тому, що різниця між 
звичайним патріотизмом і християнським така, як між приро-
дою і надприродою, етичним законом і благодаттю, душею 
людини без знамення й печаті Таїнства Святого Хрещення й 
душею охрещеної людини. Християнський патріотизм виклю-
чає будь-яку класову боротьбу, найменше бажання нищити та 
принижувати інший народ і окремо взяту особистість як його 
представника. Християнський патріотизм основується на по-
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шані до іншої нації, її мови, культури, незалежності, історич-
них традицій. Християнський гуманізм поважає особистість і 
дає їй право вибору життєвого шляху. Християнський гума-
нізм – це не концепція руйнування, а світовідчуття, в основі 
якого лежить благородна та висока ідея служіння, допомоги, 
пошани, любові. 

На формування світогляду Тараса Шевченка визначальний 
вплив справили народне виховання (згадаймо його свідчення 
про діда Івана у поемі "Гайдамаки") та християнський гуманізм. 
Уже на ранньому етапі творчості героїчний світогляд в інтер-
претації митця є найвищим виміром національної свідомості. 
Для реалізації справжнього героїчного начала визначальним є 
намір людини. Саме він вимагає свідомої й добровільної жерто-
вності в ім'я високих ідеалів. Шевченко стоїть на тому, що лю-
дина, яка здатна на героїчну дію, спроможна і на альтруїстичні 
почуття, зокрема прощення, милосердя, справедливість. Тому 
всі його національні герої є водночас високоморальними особи-
стостями. Для митця Бог – це любов, милосердя та справедли-
вість. Психологи визначають у християнській релігії феномен 
прощення як основу буття, його втіленням є Ісус Христос – Син 
Божий. Тож Василь Барка цілком правомірно називає Шевченка 
поетом християнського всепрощення, що знайшло свою глибоку 
репрезентацію у поемах "Неофіти", "Відьма" й ін. 

Особливо глибоко прощення як почуття-емоція відображене 
у вірші "Не спалося, а ніч як море". Бачимо тут двох вояків-
вартових – українця й росіянина, які ведуть між собою розмову 
про необхідність прощення. Таким чином митець і для себе осо-
бисто приходить до усвідомлення того, що прощати треба навіть 
своїх ворогів, тих, хто завдав болю. Таким чином, пережитий 
біль Шевченко інтерпретує як необхідний для глибшого усвідо-
млення власної суті, засвоєння певних життєвих уроків, які ви-
значають подальший світогляд і життєві позиції автора. 

Образ Батьківщини реалізується в Шевченка і через образ рі-
дної землі, що протиставляється чужині. За допомогою яскраво 
вираженої опозиції батьківщина-чужина наголошується на зна-
чущості першої для людини. Саме у своїй Вітчизні, як вважає 
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митець, людина може і здатна віднайти можливості для власної 
самореалізації, втілення у життя своїх планів, поривань і думок. 
Шевченко переконаний: 

 
На чужому полі  
Не співають веселої 
В далекій неволі. 
І коли тебе забуду, 
Ієрусалиме,  
Забвен буду, покинутий 
Рабом на чужині. 
І язик мій оніміє, 
Висохне, лукавий,  
Як забуду пом'янути 
Тебе, наша славо.  

 
Поет написав ці слова наприкінці 1845 р., коли за плечима 

було півтора десятка петербурзьких років. До того він мислив 
опозицією "рідні люде та чужі люде". Із часом опозиція батькі-
вщина-чужина набуває не тільки більш яскраво вираженого на-
ціонального змісту, а й стає глибоко символічною. Чужиною є 
для поета й неможливість реалізуватися на своїй землі, коли рі-
дна мова не має всіх необхідних прав, коли кращі сини свого 
народу ідуть на службу до чужинця чи навіть ворога. Ці мотиви 
прозвучали у віршах "На вічну пам'ять Котляревському", "До 
Основ'яненка". Так, в останньому вірші ця опозиція має особли-
во чітко виражений характер. Україна тут представлена як ціл-
ком реальна – це "обідрана сирота", яка протиставляється Росій-
ській імперії, "Московщині": 

 
А до того ж – Московщина… 
Кругом чужі люде… 

……………… 
Насміються над псалом той, 
Що виллю сльозами; 
Насміються… Тяжко, батьку, 
Жити з ворогами! 
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У листі до Я. Кухаренка Шевченко писав: "Мене тут і земляки, 
і не земляки зовуть дурним, воно правда, але що я маю робить, 
хіба ж я винен, що я уродився не кацапом або не французом".  

Шевченкова поема "Слепая" була написана російською, тому 
стала своєрідним компромісом, щодо якого митець писав: "Плачу 
над нею, який мене чорт спіткав і за який гріх, що я оце сповідаюся 
кацапам черствим кацапським словом". Відчай звучить у запитанні 
поета: "Що нам роботи, отамане-брате? Прать против рожна чи 
заживо закопаться в землю?.." Це було риторичне запитання, бо 
рішення Шевченко прийняв давно. Він наголосив на своєму жит-
тєвому виборі щодо цього ще у поемі "Гайдамаки", що вийшла за 
рік до згаданого листа. Вступ до твору свідчить про те, що Шевче-
нко відразу обрав для себе перший шлях – "прать против рожна".  

Г. Грабович наголошує, що в ранній творчості Шевченка, 
зокрема у поезії "Думи мої, думи мої…", сум, ностальгія за 
Україною тісно переплітаються з темою загибелі волі – найваж-
ливішого атрибуту та символу буття, підставового елемента на-
ціональної свідомості. Де б не був поет, але його думки й уява 
линуть на Україну, бо 

 

Там родилась, гарцювала 
Козацькая воля; 
Там шляхтою, татарами 
Засівала поле, 
Засівала трупом поле, 
Поки не остигло… 
Лягла спочить… 
А тим часом виросла могила. 

 

На думку Грабовича, "бінарна опозиція козацької волі (сла-
ви) трапляється постійно і в роздумах про минуле, і в його зо-
браженні". Це є частиною Шевченкового "міфу України". Він є 
невід'ємною частиною опозиції героїка минулого – колоніальне 
сучасне. Для Шевченка воля (як і слава) є головною метафорою, 
що поєднується з "неволею".  

 

Немає гірше, як в неволі 
Про волю згадувать… 
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Натомість Ю. Барабаш зазначає, що "в опозиції "воля – нево-
ля" перший з опозитів виступає як знак утраченої батьківщини, 
домінуюча складова образу України, яка живе в пам'яті невіль-
ника постійно, уві сні й увіч, як те, що об'єднує в ціле картини 
любої серцю природи, звичного селянського побуту, спогади 
про матір, про дитинство, мрії про тихе життя у власній хаті по-
над Дніпром ("Не молися за мене…", "Л…"). Друга складова 
опозиції – "неволя" – асоціюється з чужиною, казематом, кос-
аральською пустелею, із тугою самотності, а втім, і ширше з ті-
єю жорстокою, ворожою силою, котра прирікає людину на існу-
вання "взаперті", із тими вправними "ковалями", які так уміло й 
надійно скували кайдани і так міцно їх загартували, що "не пе-
регризти" ("Самому чудно. А де ж дітись?"). Царина "неволі" не 
обмежена для Шевченка Орською фортецею, солдатською каза-
рмою, її гнітюча влада поширюється на всю безкрайню просто-
рінь імперії, де й той, кого не закуто в кайдани, не почувається 
вільним, живе наче "на чужому полі" [1, с. 417]. 

Шевченко пише: 
 

В неволі тяжко, хоча й волі, 
Сказать по правді, не було.  

 
Саме пошук волі завжди залишався для поета головною ме-

тою, бо у просторі свободи особистої та національної він вбачав 
ідеальний простір для індивідуальної та національної самореалі-
зації. Відчуття свободи було для поета головним чинником до-
сягнення того стану, коли особистість віднайшла себе, зрозуміла 
своє життєве покликання, свою місію в земному житті й усвідо-
мила себе представником певної нації. 

Загалом система ідейних домінант у творчості Тараса Шевче-
нка представляє собою ті, що стали домінантами національної 
свідомості й дороговказом нації. Спектр його поглядів репрезен-
тує парадигму національної свідомості. С. Смаль-Стоцький назвав 
Шевченка речником українського націоналізму. Із цим визна-
ченням можна погодитися з огляду на те, як розуміти націона-
лізм у сучасну добу, адже кожна нова епоха дає власне прочитання 
спадщини митця. Так, можна вважати Шевченка українським 
націоналістом, розуміючи націоналізм як "підпорядкований зав- 
данням вивільнення нації, створення держави, й відродження 
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культури. Виконує позитивну культуротворчу функцію, об'єднує 
народи, інфікує їх енергією творчості" [12, c. 51]. З іншого боку, 
Шевченкові був далекий і цілком неприйнятний націоналізм як 
такий, що "підпорядкований меті піднесення своєї нації над ін-
шими народами і культурами, він засмічує її свідомість облудою 
самозвеличення, своєрідного етнічного "нарцисизму", породжує 
недовіру між народами" [12, c. 51]. 

Творчість Шевченка на різних її етапах засвідчує послідовну 
метафізичну єдність із духовністю нації, глибоке розуміння та 
відображення національної свідомості. Ідеї митця стали універ-
сальними для національної ментальності, оскільки дійсність 
українського народу була дійсністю Шевченка. Як ніхто інший, 
Шевченко інтуїтивно розумів, що головною причиною україн-
ської історичної бездержавності була відсутність національної 
свідомості й роздвоєння національного "Я". Однак на порядок 
денний суспільного життя він поставив ідею про необхідність 
духовного переродження людини, що має здійснюватися не ли-
ше через героїку, а й християнську моральність особистості. Ре-
презентацію такої життєвої позиції бачимо у творах 1859 р., що 
були написані як відгук на біблійні твори й мотиви. 

Цикл Тараса Шевченка "Псалми Давидові" є вільним пере-
спів митцем десяти псалмів із Біблії. Поет звернувся до кращих 
перлин Книги Книг зовсім не випадково. Вибір псалмів для тво-
рчого осмислення не є випадковим. Шевченко вибудовує власну 
авторську інтерпретацію тих псалмів, які відповідали його на-
строям і світогляду у період "трьох літ", у яких прозвучали ті 
мотиви, якими була перейнята душа поета у пізніші роки, зок-
рема після повернення із заслання. Загалом серед 150 біблійних 
псалмів царю Давиду належить 73 псалми. Багато з них не прос-
то перегукуються з мотивами поезії Шевченка, а співзвучні сво-
єю внутрішньою глибиною та спрямованістю. Шевченко зверта-
ється до біблійних текстів, щоб знайти своєрідне пояснення 
і підтвердження того, про що він сам пише. Крик його душі ви-
ражається духом псалмів царя Давида. 

Сама постать царя Давида є близькою Шевченкові ментально 
і духовно. Давид був молодшим сином Ієсея, з коліна і роду Іуди, 
правнук благочестивих Вуза і Руфі. Він був обраний Господом на 
царювання у віці дев'ятнадцяти років. Більша частина його юна-
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цького життя минула у Палестині, середовищі, сприятливому для 
благочестивих роздумів і благоговійного споглядання Божих тво-
рінь, де він усюди бачив сліди премудрості та всемогутності Бога. 
Давида прославляли за те, що він переміг філістимлянського 
велетня Голіафа, проте був сильний не тільки тілом, а й духом. 
У Біблії говориться, що Саул (попередник царя) переміг тисячі, 
а Давид десятки тисяч. В одному з боїв Саул, бачачи поразку 
свого війська, поранений упав на меча і закінчив життя самогуб-
ством. Тоді Давид, відповідно до Божественного наказу, пішов 
у Хеврон. Тут його помазали на престол над коліном Іудиним, а 
потім і над усіма колінами Ізраїлю. На час початку царювання 
йому було тридцять років. І правив він сорок років. Він заволодів 
Єрусалимом, після чого місто стали називати містом Давида, тут 
була його столиця. Місто не тільки розквітло, а й стало градом 
Божим, містом великого Царя. За гріх кровозмішення рід Давида 
був покараний усілякими негараздами. Цар усвідомив це і щиро 
розкаявся, що видно в його Псалмі 50, що є пам'яткою сердечного 
та глибокого почуття покаяння. У віці сімдесяти років Давид пе-
редав управління своїм царством сину Соломону разом із планом 
будівництва храму Господнього, а також скарби, зібрані на його 
зведення. Перед смертю Давид скликав з усіх куточків свого цар-
ства величезні збори й зобов'язав усіх разом зі своїм сином Соло-
моном дотримуватися повелінь Божих. 

Псалми Давида ставлять його в один ряд із великими проро-
ками та письменниками. Загалом ці перлини світової літератури 
за піднесеністю, щирістю і глибиною почуттів, величчю і чисто-
тою релігійного пориву не мають собі рівних. Вони репрезенту-
ють загальносвітову мову для вираження різних релігійних сер-
дечних порухів і відчуттів у душах віруючих. Це священні 
піснеспіви, які протягом тисячоліть сповнюють душі віруючих 
силою й натхненням. Це своєрідні слова сили. Вони відрізня-
ються "глубоким благочестивым чувством и сердечною тепло-
тою, сокрытыми в них, сколько человеческих сердец смягчили, 
очистили, утешили, возвысили к небу эти священные песнопе-
ния! Сколько людей привели они к Богу чрез размышление о 
Божественной премудрости, святости и любви Божией, так час-
то проповедуемых и возвещаемых в этой, поистине, книг хвале-
ний! Кроме того, Псалтырь можно назвать еще и книгою проро-
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честв, в которой ясно изображены многие черты и обстоятельства 
из жизни Спасителя: так напр. предвечное Его бытие, Его вопло-
щение, вочеловечение, Его страдания и искупительная смерть, 
воскресение из мертвых, вознесение на небо, сидение одесную 
Бога Отца, распространение Его учения до концов вселенной, 
личное царство и др. … память о Давиде никогда не умирала в 
потомстве, и само Божественное Откровение многократно указы-
вает на него, как на избранного помазанника Божия, от семени 
которого имел родиться, и родился по плоти Спаситель мира 
Христос Господь" [3, с. 181–182]. 

Звертаючись до Псалмів Давида, Шевченко таким чином вияв-
ляє свою колосальну внутрішню мужність вести розмову із самим 
Господом Богом. І ця розмова митця не стосується чогось суто осо-
бистого, а передусім народного й національного. Таким чином Шев- 
ченко виявляє свою близькість із біблійними співцями псалмів. 

"Подражаніє 11 Псалму" по суті своїй є Шевченковою інтер-
претацією біблійної тези про те, що  

 
Господь випробовує праведного, 
а безбожного й того, хто любить насилля, –  
ненавидить душа Його!  
…Бо Господь справедливий, 
кохає він правду, – 
праведний бачить обличчя Його!  

 
Ідеться передусім про випробування моральністю, гуманіз-

мом, здатністю залишатися людиною за будь-яких життєвих об-
ставин. Для Шевченка саме винятково людські якості є голо-
вними чинниками формування особистості, її світоглядних засад 
і принципів діяльності. Здатність праведного побачити обличчя 
Господа, тобто усвідомити та прийняти у свою душу Божест-
венну істину і сутність – це найвища нагорода, відповідно до 
Біблії. В інтерпретації Шевченка ознакою праведності є чисте 
серце, недопустимість нищити іншу людину а, отже, і народ: 

 
Мій Боже милий, як то мало 
Святих людей на світі стало. 
Один на другого кують  
Кайдани в серці. 
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Шевченко шукав оптимальну зброю для ведення боротьби за 
свій народ протягом тривалого періоду життя. Він був учасни-
ком Кирило-Мефодіївського братства, захоплювався козацькою 
та гайдамацькою героїкою. Урешті, митець прийшов до остаточ-
ного усвідомлення того, що найсильнішою зброєю для поета і вза-
галі будь-кого є слово, освячене Божим благословенням, біблійна 
істина і позиція віруючого християнина. Саме таке слово здатне 
підняти націю з руїни і вдихнути в неї нове життя. Тож Шевченко 
вигострює свою зброю і віддає її народові в довічне користування: 

 
Ради їх, 
Людей закованих моїх, 
Убогих, нищих … Возвеличу 
Малих отих рабів німих! 
Я на сторожі коло їх 
Поставлю слово.  

 
Ідеальний світ, досконале суспільство, якого очікує митець, 

вибудовуються у нього на основі біблійних принципів і засад. 
Саме християнські норми моральності й добродійності складають 
для нього ту основу, на якій виростає образ нового суспільства. 
Так, у поезії "Ісая. Глава 35" Шевченко репрезентує свій образ 
майбутньої України, у якій панують добро та воля. Це буде тоді, 

 
як, Господи, Святая 

На землю правда прилетить 
Хоч на годиночку спочить,  
Незрячі прозрять, а кривиє, 
Мов сарна з гаю, помайнуть. 
Німим отверзуться уста; 

прорветься слово, як вода… 
 
І знову свобода народу бачиться за умови свободи слова, ду-

мки, ідеї, бо вони формують нову націю. Цей образ нового сус-
пільства Шевченко почерпнув із біблійної глави 35 книг проро-
ка Ісаї, що називається "Блаженство Божого народу по муках". 
Там присутній образ дороги: 
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І буде там бита дорога та путь, 
і будуть її називати: дорога 
свята, – 
не ходитиме нею нечистий, 
і вона буде належати народові 

його. 
 
Дорога, шлях як концепт розвитку нації, її динамічного руху 

вперед до нового життя репрезентує концепцію національного 
визволення Шевченка. До нього народ повинен іти з єдиною 
зброєю в руках – словом. Жодна інша зброя за своєю силою та 
здатністю творити націю не може бути сильнішою та могутні-
шою. У вірші "Подражаніє Ієзекіїлю. Глава 19" поет творить об-
раз ідеального суспільства, яке настане в майбутньому. Головна 
умова його існування – смерть того лева, який гнобив і нищив 
народ, коли його рику не буде чути на землі: 

 
Минуть, 

Уже потроху і минають 
Дні беззаконія і зла. 
А львичища того не знають, 
Ростуть собі, як та лоза 

 

У темнім лузі….  
 

Плач великий  
Вомєсто львичищого рика 
Почують люде. І той плач, 
Нікчемний, довгий і поганий, 
Межи людьми во притчу стане, 
Самодержавний отой плач! 

 
Цей мотив митець почерпнув із біблійної глави 19 книги 

пророка Ієзекіїля, що називається "Жалобна пісня про Ізраїлевих 
князів". Тут лев є символом того царя, що нищить народ. Усе ж 
його не мине кара. І тоді простелеться для народу новий шлях, 
який приведе до щасливого ідеального суспільства. 

Тарас Шевченко прагне розібратися у причині нещасть Укра-
їни, передусім її тривалої бездержавності. Він знаходить її у 
діяльності певних лідерів, зокрема гетьмана Богдана Хмельни-
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цького й російського імператора Петра І. Шевченко не сприй-
має політику Хмельницького, вважаючи її такою, що привела до 
поневолення. В "Осії. Глава ХІV" він пише:  

 
Бог карає Україну за Богдана і Петра.  
Воскресни, мамо! 
 

Але, незважаючи на це, 
 

… правда оживе, 
Натхне, накличе, нажене 
На ветхеє, на древнє слово 
Розтлєнноє, а слово нове 
Меж людьми криком понесе 
І люд окрилений спасе од ласки царської… 

 
Як бачимо, знову ж таки визначальною запорукою нового су-

спільства і життя у ньому буде "слово нове". У це поняття ми-
тець вкладає нове мислення народу – національне та патріотич-
не за своєю суттю. Слово – це втілення національних ідей, які є 
світоглядом нації, способом її мислення. Мотив покари країни 
за діяльність її синів Шевченко бере з біблійної глави 14 проро-
ка Осії, де говориться: 

 

Завинить Самарія,  
бо стала уперта до Бога 
свого, –  
поляжуть вони від меча! 

… 
Хто мудрий, то це розуміє, 
розумний – і пізнає, 
бо прості Господні дороги, 
і праведні ходять по них, 
а грішні спіткнуться на них! 

 
Образ ідеального суспільства у пізній творчості Тараса Шевче-

нка основується на біблійній тематиці та символіці, що проекту-
ються на слов'янську, зокрема українську, дійсність. Загалом сло-
в'янська ідея у поезії Тараса Шевченка виростає з розуміння того, 
що український народ народився і виріс у слов'янській сім'ї. Шев-
ченко творить власний новий образ України. Відповідно, неодно-
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разово поставало питання про те, чи був Шевченко державником, 
чи утверджував він принцип національної державності? І. Дзюба 
щодо цього зазначає: "Він боронив свій образ України від будь-
чиїх зазіхань і принижень, він утвердив цю нашу нову національ-
ну самоназву і наповнив її таким змістом, якого ніхто вже не змо-
же ані заперечити, ані ігнорувати… І зміст цей приростає, крім 
іншого, і всім тим, що пізніше дістане трансформоване окреслення 
в політологічних термінах: суверенність, незалежність, держав-
ність" [12, c. 41]. Біблійні мотиви у пізній період творчості 
Тараса Шевченка безпосередньо проектуються на національну 
дійсність і набувають в інтерпретації митця індивідуального 
психологічного забарвлення. Національна героїка раннього пе-
ріоду поступово трансформується у глибокий біблійний патрі-
отизм і гуманізм, що є основою для бачення Тарасом Шевченком 
власного образу ідеального суспільства. 
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ГЕНЕЗА ОБРАЗУ ДУХОВНОЇ ДЕРЖАВИ 
У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 
 
Образ Духовної держави присутній у творчості Тараса Шевче-

нка постійно. Він зароджується в ранніх його творах, еволюціо-
нує і поступово стає визначальною домінантою творчого світо-
гляду митця. Урешті, образ Духовної держави перетворюється 
в той духовний концепт, який визначає суть творчого світо-
гляду автора, його ментальну та світовідчуттєву парадигму. 

Становлення образу Духовної держави у творчості Тараса 
Шевченка починається у його ранніх творах, зокрема в роздумах 
митця про те, де знайти щастя, на якій воно землі. Ця теза зумо-
влена прагненням Кобзаря утвердити думку про те, що для са-
мореалізації особистості потрібен певний простір, утіленням 
якого і виступатиме Духовна держава. 

Так, у поезії "Думка" ("Тече вода в синє море") (1838) гово-
риться про те, що 

 

Шука козак свою долю, 
А долі немає.  
Пішов козак світ за очі… 

… 
Думав, доля зустрінеться –  
Спіткалося горе. 

 

Тобто, важливим для козака стає віднайдення своєї долі, а це 
можливо тільки у певному просторі. Цей простір є втіленням сво-
єї землі, Духовної держави. Той самий мотив звучить у вірші 
"Думка" ("Тяжко-важко в світі жити…") (1838), коли козак 

 

Шукав долі в чужім полі 
Та там і загинув.  

Розділ 5  
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Так Шевченко приходить до однозначного висновку про те, 
що чужина не може бути простором для самореалізації особис-
тості. Отже, таким простором стає власна Духовна держава, що 
за своєю суттю цілком і повністю протилежна чужині. 

Тарас Шевченко глибоко замислюється над тим, де можна від-
найти необхідний простір для реалізації особистості. Передусім він 
звертається до минулого українського народу, його історичного 
буття, бо саме там убачає його ідеал, який давно утрачений. Так, 
у вірші "Тарасова ніч" (1838), як і в усій своїй подальшій творчості, 
таким ідеалом Шевченко вважає Гетьманщину, Козацьку державу 
з її вільнолюбними звичаями і традиціями: 

 
Була колись гетьманщина, 
Та вже не вернеться!.. 

… 
Козачество гине, 
Гине слава, батьківщина… 

 
Шевченко звертається до часів боротьби козаків на чолі з 

Тарасом Трясилом проти польської неволі, коли ідеал свободи 
особистої та національної був визначальним: 

 
Було колись, панували, 
Та більше не будем!.. 
Тії слави козацької 
Повік не забудем!..  

 
На спів Кобзаря відгукнулися кращі сини України, як Нали-

вайко, Павлюга, Тарас Трясило. Фактично в цьому творі Шев-
ченко змоделював ситуацію, що стала визначальною для його 
петербурзького періоду творчості. Він протиставив славне ми-
нуле Вітчизни та ганебну сучасність, де потоптані національна 
воля і слава. Митець не просто розповідає про історичне минуле 
свого народу, а закликає сучасників до боротьби. 

У "Тарасовій ночі" подано колоритний історичний малюнок, 
перейнятий романтичними симпатіями до народу. Водночас він 
доповнений сучасними Шевченкові мотивами, покликаними 
збудити в нащадків прагнення продовжувати славні традиції 
своїх предків. Згадки про Наливайка і Павлюгу потрібні авторо-
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ві для того, щоб показати безславну теперішність і славне мину-
ле, протиставити їх і силою цього зіставлення спонукати до від-
родження минулого. Це не є суто історичний твір. Тут згадуються 
історичні імена, а не події. Апеляція до видатних постатей мину-
лого покликана виховувати у покоління нащадків подібних геро-
їв, національних лідерів. Правомірно зазначає Смаль-Стоцький, 
що це "тільки аргументи та сильні рефлектори, що кидають яск-
раве світло на безславну, сумну, сторожем Орлом Чорним стоп-
тану, мовчавливу, заплакану сучасність України, дітей козацьких 
і їх недолю, освідомлення з причинами якої й є власне її темою" 
[33, с. 48]. Ідея історичності у творі, як і загалом у спадщині Ше-
вченка, визначає сучасний заклик до протесту проти того, що 
"над дітьми козацькими поганці панують". Таким чином поет чі-
тко визначає національно-політичні ідеали України, кидає їх 
у суспільство та спонукає до роздумів і дій.  

У вірші "До Основ'яненка" (1838) Шевченко звеличує митця, 
який звертався у своїй творчості до славного минулого укра- 
їнської нації:  

 
Співай же їм, мій голубе, 
Про Січ, про могили, 
Коли яку насипали, 
Кого положили. 
Про старину, про те диво, 
Що було, минуло… 
Утни, батьку, щоб нехотя 
На весь світ почули, 
Що діялось в Україні, 
За що погибала, 
За що слава козацькая 
На всім світі стала! 

 
Шевченко вбачає у Квітці свого духовного однодумця, тож 

поет підтримує інших у звеличенні слави та величі минулих ко-
зацьких часів, бо таким чином вважає можливим підтримати дух 
своїх сучасників, їхні прагнення продовжувати й розвивати тра-
диції предків, вибудовувати на старій основі нову будівлю укра-
їнської державності. Важливо, що саме від звернення до мину-
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лого українського народу, його осмислення й авторської інтер-
претації Шевченко приходить до усвідомлення основ Духовної 
держави, які бачить в історичній традиції. 

У поезії "Іван Підкова" (1838) Шевченко протиставляє славне 
минуле, сповнене величі та боротьби за волю, і його сучасну дійс-
ність, перейняту неволею і нищенням славних традицій минулого: 

 
Було колись – в Україні  
Ревіли гармати; 
Було колись – запорожці  
Вміли пановати. 
Панували, добували 
І славу, і волю; 
Минулося – осталися 
Могили на полі.  

 
Шевченко прагне виховати у душах своїх сучасників ті ж 

самі почуття, що сповнювали серця предків. То ж уявляє собі те, 
як у його сучасності душі козацькі визначають світогляд і думки 
нащадків:  

 
Нехай душі козацькії  
В Украйні вітають… 

… 
Там родилась, гарцювала 
Козацькая воля…  

 

("Думи мої, думи" (1840) 
 
"Іван Підкова" є по суті поемою історичною. Але події тут від-

творюються не точно відповідно до історії, адже це художній твір. 
Для Шевченка історична точність не є самоціллю. Автор репрезен-
тує передусім живий образ епохи, як він її бачить, розуміє та відчу-
ває. Він прагне передусім не до точності деталей, а до їхньої відпо-
відності духу доби. Тож твір сповнений глибоким сумом за 
славним минулим України. Шевченко подає яскраві сторінки з вій-
ськової історії козаччини, на тлі яких вимальовується яскрава й 
непересічна постать Івана Підкови – головного героя. Саме посе-
редництвом цього образу, історична достовірність якого не дове-
дена, Шевченко представляє лицарську завзятість козаків, які не 
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просто ігнорують небезпеку, а навіть шукають її. Шевченко хоче 
показати, що сучасність може бути іншою, такою ж славною, як 
минуле. Погоджуємося з думкою Смаль-Стоцького про те, що 
"Іван Підкова" – це не суто історична поема, а історично-
побутовий спомин. Учений зазначає: "Історичною можна назва-
ти тільки таку поему, що в своїй цілости, від початку до кінця, дає 
нам суцільний малюнок якоїсь історичної події або доби. Такою 
є власне поема "Гайдамаки", "Гамалія", "Іван Гус", "Неофіти" 
[35, c. 43]. І далі дослідник розвиває тезу про романтичний харак-
тер світогляду автора, відповідно до якого вимальовується доба в 
усій її багатоаспектності. Смаль-Стоцький пише: "Безперечно, сві-
тогляд Шевченка пересяк романтичними елементами. Сюди нале-
жить особлива ідеалізація минулого, та не так того, як більше ідеа-
лізація козацтва, запорожців та таких козарлюг як Іван Підкова, 
Тарас Трясило, Гамалія, Залізняк, Гонта, Ярема й інші, ідеалізація 
народного й козацького життя, всяка містика, символіка. Але бага-
то дечого, що часто вважають романтичним елементом, як чутли-
вість, ліризм, індивідуалізм, нестримний розгін до волі, лежить уже 
в українськім народнім характері і світогляді та не занесене до сві-
тогляду Шевченка аж із романтизму. … Звернім увагу на те, що 
минуле цікавить Шевченка настільки, наскільки в ньому є якісь 
відгуки на щось сучасне, актуальне. Вихідна точка в Шевченка, 
навіть у його справжніх історичних поемах, усе-таки є теперіш-
ність. Романтичне в Шевченка ніколи не є чимось нереальним, каз-
ковим, фантастичним. І Шевченкова ідея вольної України була для 
нього самого зовсім реальна, навіть актуальна" [35, с. 50]. 

Знаковою і програмною для розвитку концепції Духовної дер-
жави Тараса Шевченка стала його поема "Гайдамаки" (1839–1841). 
У своїх замітках щодо твору поет писав: "Злодій, розбойник, або 
гайдамака – такими остались гайдамаки по Коліївщині. Такими їх 
знають і досі". Натомість сам поет категорично не погоджується з 
таким сприйняттям та інтерпретацією гайдамаків і феномену гай-
дамацтва в історії України загалом. Він чув про гайдамаків від 
діда, у його свідомості сформувався той образ гайдамацтва, яким 
його бачив народ. А саме народ Шевченко вважав справедливим 
та об'єктивним суддею. То ж в уяві людей, у народній пам'яті 
гайдамацтво постає в образі романтичного героя, відданого своє-
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му народові, здатному пожертвувати своїм життям заради нього. 
У поемі "Гайдамаки" Шевченко ставить собі за мету зобразити 
криваве гайдамацьке повстання як протест, учасниками якого ке-
рувалися високими національними, політичними й моральними 
чинниками, а не якимись іншими. Шевченко твердо стоїть на то-
му, що це не була кримінальщина, а організований виступ народу 
проти своїх поневолювачів. У цьому виступі народ об'єднався та 
піднявся на боротьбу, заявивши про своє право бути нацією і во-
лодіти свободою волі. 

Погоджуємося з думкою І. Дзюби про те, що ознакою зрілос-
ті національної літератури, свідченням її духопідйомності, "спі-
вмірної з потребами історичного утвердження суспільства, була 
її здатність створити високий поетичний епос" [12, с. 141]. Зраз-
ками такого епосу у світовій літературі він вважає "Визволений 
Єрусалим" Торкватто Тассо, "Чайльда Гарольда" і "Мазепу" 
Дж. Байрона. В українській літературі тривалий час, до виходу 
Шевченка в літературний простір, не було суспільного "замов-
лення" на такий епос. Своєрідну роль "протоепосу" в українсь-
кій давній літературі відіграли козацькі літописи, авторами яких 
виступили, зокрема, Самовидець, Григорій Грабянка, Самійло 
Величко. Апогеєм барокового літописання та знаменням нової 
доби в історичному бутті українського народу стала "Історія Ру-
сів" із її ідеями вольності та природного права кожного народу 
на власну державність і незалежність. Ці пам'ятки засвідчили 
піднесений і сильний національний дух у літературі, її прагнен-
ня не просто фіксувати події, а осмислювати їх із метою фор-
мувати концепції національної державності. 

Першим зразком такого національного епосу в епоху нової 
української літератури стала поема Тараса Шевченка "Гайдама-
ки". Твір присвячений осмисленню й інтерпретації конкретної 
історичної події – селянського повстання 1768 р., що отримало 
назву Коліївщини. Фактично це був колосальний за силою свого 
вияву національний рух, спрямований проти посилення кріпаць-
кої залежності та на захист православ'я як споконвічної віри 
предків. Крім того, останнє завжди бачилося як одна з важливих 
складових національної козацької державності. Як правомірно 
зазначає М. Попович, "світ гайдамаччини – кривавий карнавал, 
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страшний бенкет з танками смерті. Дітовбивство й братовбивст-
во. Антитеза притчі про блудного сина: повернення молодшого 
брата маніфестує вищу цінність покаяння і прощення, а покаран-
ня молодших дітей, які не мають навіть особистої провини, є не-
наче страшною карикатурою на тему прощення" [33, с. 372]. І цей 
карнавал не випадковий. Він зумовлений тим, що боротьба за 
власну державність супроводжувалася численними протистоян-
нями: як між своїми, так і з іноземними поневолювачами. Коло-
сальний патріотичний пафос твору, ствердження в ньому ідеї 
змагань українського народу за волю і незалежність, наявність не 
лише соціального, а й національного спрямування репрезентують 
поему Шевченка як твір масштабний за своїм ідейно-тематичним 
спрямування і виявом національних чинників. 

Звернення Тарасом Шевченком до подій Коліївщини було 
зовсім не випадковим. Адже в історії українського народу то 
була фактично остання сильна спроба селянства повернути собі 
волю і гідність, утвердити своє національне обличчя. Значною 
мірою гайдамацький рух, особливо на початку та після втрати 
лідерів мав характер стихійного протесту, проте це не був слі-
пий бунт проти панського гніту. У своєму розпалі та на вершині 
здійснення головних визвольних акцій соціального та націона-
льного характеру повстання було добре організованим. Його 
учасники ставили собі за мету звільнити селян як від соціально-
го, так і від національного гніту. Тому учасники Коліївщини ве-
ли боротьбу фактично на два фронти – із власними панами, які 
нещадно гнобили та визискували простий народ, і польсько-
шляхетською окупацією, що проявлялася, зокрема, у наступі на 
українську православну церкву.  

Саме Коліївщина породила й дала нації яскравих на- 
родних лідерів – надзвичайно яскравих і сильних особистос-
тей, безмежно відданих справі боротьби за національну та 
соціальну волю. Мета їхньої боротьби – цілком зрозуміла 
і чітка. Вони прагнуть утвердити козацьку державність –
Гетьманщину. Крім боротьби зі своїми панами, гайдамаки зі-
штовхуються з одночасним протистоянням польській шляхті й 
російським каральним військам. Загалом існують різноманітні 
історичні інтерпретації фактів Коліївщини. Так, у польській істо-
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ріографії домінувала винятково негативна оцінка гайдамаків. 
Натомість в українському фольклорі гайдамаччина показана як 
колосальний за своїми обсягами зрив українського народу в боро-
тьбі за волю і правду. Нація зафіксувала у своїй історичній свідо-
мості колосальні вияви безпрецедентного героїзму, відданості уча-
сників ідеям національної волі та соціальної справедливості, 
за яку вони боролися.  

У перекладі з турецької "гайдамака" означає "той, хто прога-
няє геть", "той, хто переслідує". І ця давня етимологія слова відо-
бражає глибинну суть гайдамацького руху, головною метою яко-
го було звільнення українських земель від польсько-шляхетських 
окупантів. Первісно стихійний гайдамацький рух супроводжував-
ся постійними спробами спрямувати його в організоване русло. 
Передувало Коліївщині повстання 1734–1735 рр. під проводом 
козацького полковника Верлана, за яким на боротьбу піднялася 
майже вся Правобережна Україна. Потім був ряд гайдамацьких 
повстань 1750 р. Апогеєм стала Коліївщина 1768 р. Як бачимо, 
цей рух народжувався в надрах народу поступово, вилившись 
фактично в національний визвольний фронт.  

Вагому роль під час Коліївщини відігравав релігійний момент. 
Польща нав'язувала українському народові уніатство, яке було по-
кликане послабити відчуття національно-релігійної окремішнос-
ті. Протистояння православ'я й уніатства серед українського наро-
ду стало справжнього національною трагедією. Адже відсутність 
релігійної єдності підривала основи нації, порушувала її глибинну, 
закладену віками монолітність. То ж Коліївщина, як протистояння 
соціальне й національне в народному розумінні та сприйнятті, була 
священною, бо захищала національну честь і гідність.  

22 червня 1768 р. гайдамаки здобули Умань, де проголосили 
Гетьманщину. У тому історичному проголошенні говорилося, 
що панщина і шляхетство ліквідовуються, усі українці будуть 
вільними козаками, вся українська земля називатиметься Геть-
манщиною, як у старі часи. Гетьманом тоді було обрано Макси-
ма Залізняка, головним комендантом збройних сил – уманського 
полковника Івана Гонту. Чітко визначалися повинності народу 
щодо української держави, будь-які самовільні контрибуції за-
боронялися. Наголошувалося, що в державі повинні панувати 
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лад і порядок, які засновувалися на принципах справедливості 
й рівності всіх громадян. Україну було поділено на полки та 
сотні під єдиною верховною владою гетьмана. Фактично це 
був той ідеальний державний устрій, який був прийнятним 
для української національної еліти та її народу. Тож і Шев-
ченко апелює саме до нього. Проголошена ним у "Гайдамаках" 
національна ідея була підготовлена такими творами на історич-
ну тему, як "Іван Підкова", "Гамалія". А в цій поемі вона репре-
зентована в усій своїй багатогранності.  

Передусім Шевченко картає своїх сучасників за те, що втра-
тивши почуття історизму, забули славні традиції своїх предків: 

 
Од козацтва, од гетьманства  
Високі могили –  
Більш нічого не осталось, 
Та й ті розривають… 
Він звертається до нащадків козацтва: 
Любіть її, думу правди, 
Козацькую славу… 

 
Найефективнішим способом відродити славні традиції 

Шевченко вважає звернення до тих історичних постатей, які 
стали рушійною силою Коліївщини, її лідерами й натхнен-
никами. Передусім повстання вивело на сцену таку видатну 
особистість, як Максим Залізняк.  

За історичним даними, до повстання Максим Залізняк був по-
слушником у Мотринському монастирі, де збирався стати його 
ченцем. Але то була своєрідна конспірація, адже сам монастир 
став фактично центром підготовки повстання. Та й сам Максим 
Залізняк мав попередній військовий досвід, був пушкарем у запо-
розькому війську, знаний серед козаків як блискучий лідер та ор-
ганізатор. То ж те, що саме він опинився на чолі гайдамацького 
руху, не було випадковістю. На звільнених Залізняком територіях 
знищувалася кріпаччина, а залежні селяни оголошувалися коза-
ками, тобто вільними людьми. У містечках і селах встановлюва-
лося народне самоврядування відповідно до козацького устрою. 
Таким чином реалізовувалися та втілювалися в життя заради того 
ідеалу держави, який бачив перед собою Тараса Шевченко.  
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Коли стало відомо, що на Умань іде великий загін повстанців, 
Іванові Гонті польський уряд доручив вивести надвірних козаків 
назустріч повстанцям і розгромити їх, щоб вони не дійшли до 
Умані. Народні перекази свідчать про те, що коли два війська стали 
один навпроти іншого, Гонта запропонував козакам перейти на бік 
повстанців, об'єднати з ними свої сили. Козаки погодилися. Так 
Максим Залізняк та Іван Гонта стали побратимами. Після того вже 
об'єднане військо взяло Умань. Сучасні історичні дослідження сві-
дчать про те, що під час "уманської різні" Гонта робив усе можли-
ве, щоб урятувати польських жінок і дітей. Це стало прикладом 
вияву щирої шляхетності, великодушності й гуманності. Щодо по-
зиції російського уряду, то спочатку Катерина ІІ підтримувала гай-
дамацький рух, намагаючись використати його у протистоянні з 
польською державою. Згодом сама імператриця злякалася масшта-
бності гайдамаччини, реальної можливості утвердження незалеж-
ної та сильної Української держави.  

За наказом цариці російський полковник Гурєв, ставши табо-
ром біля загону повстанців, запросив Залізняка і Гонту нібито на 
дружній бенкет. Але там їх схопили й закували в кайдани. Біль-
шість повстанців були обеззброєні та взяті в полон. Поступово 
боротьба без лідерів перетворювалася на стихійну та внаслідок 
чого завершилася поразкою. Після того царський уряд розпо-
чав жорстоку помсту українському селянству. А самого Іва-
на Гонту тримали у ямі в кайданах на руках і ногах, жорстоко 
катували, а потім піддали страшній смерті. 

Сама особистість Івана Гонти викликає колосальну повагу. 
Він мав добру шляхетську освіту, чудово володів польською. 
Його військова кар'єра складалася блискуче. Гонта отримав чин 
сотника надвірних козаків від графа Потоцького, який також 
подарував йому два села. Він був розумний, сміливий, ставився 
до простих людей як до рівних. І така людина пожертвувала сво-
їм забезпеченим життям заради інтересів народу. В інтерпрета-
ції народу і Шевченка, який ішов винятково за національною 
традицією, це викликало неабияку повагу й розуміння. Іван Гон-
та був визнаний і проголошений не просто лідером, а народним 
лідером повстання. 



 

 85 

Тарас Шевченко використав легенду про вбивство Гонтою 
своїх дітей для того, щоб показати гайдамаків як людей, які бо-
ролися за волю України. Проте сама ця війна за своєю суттю 
була жорстокою, тож не гребувала навіть найстрашнішими ре-
чами. В образі Івана Гонти Шевченко звертає увагу насамперед 
на його здатність до самопожертви в ім'я національних ідеалів. 
При цьому світогляд Шевченка визначає така християнська іс-
тина: "Аще кто рече, яко люблю Бога, а брата свого ненавидит, 
лож есть". М. Попович із приводу цього вчинку Гонти зазначає: 
"Жахливіше, ніж синовбивство – або особливо жахливе сино-
вбивство – є, з погляду Шевченка, байдуже впрягання дітей у 
ярмо повсякденного рабства. 

Страшніше, ніж померти, може бути тільки одне: проспати 
своє життя, перетворивши його на невиразний, сірий шерег днів, 
що змінюють один одного "так на так" [33, с. 373]. Шевченко не 
закликає вставати брат на брата, а застерігає від страшної гро-
мадянської війни. У його словах звучить пересторога: 

 
Схаменіться! Будьте люди, 
Бо лихо вам буде. 
Розкуються незабаром  
Заковані люде, 
Настане суд, заговорять 
І Дніпро, і гори, 
І потече сторіками 
Кров у синє море 
Дітей ваших… і не буде 
Кому помагати. 
Одцурається брат брата 
І дитини мати. 

 
Ці слова Кобзаря стали своєрідним пророчим апокаліптич-

ним баченням того, куди може привести така національна та со-
ціальна ситуація в Україні. 

Щодо вчинку Гонти відносно до своїх синів, то І. Дзюба за-
значає: "Моторошний вчинок Гонти вже понад півтора століття 
викликає суперечливі, прямо протилежні моральні судження: 
від розуміння його як найвищого акту патріотизму, на який зда-
тна героїчна козацька натура, до огидження ним як виявом без-
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тямної люті або й психічного збочення. Мені здається, обидві 
ці популярні оцінки мають одну і ту ж саму спричиненість: по-
верхове прочитання поеми. Шевченко взагалі весь категорично 
протипоказаний однозначним інтерпретаціям, а "Гайдамаків" це 
стосується особливо. Чи варто "допитуватися" в Шевченка, як 
він "розцінює" Гонтине жертвоприношення, коли маємо зовсім 
інше: вибір поетом такого епізоду (історичного чи вигаданого), 
у якому сконцентровано всю жахливість релігійної ворожнечі 
між людьми, особливо кола вона накладається на ворожнечу со-
ціальну і національну" [12, с. 157].  

Справді, цим убивством Гонтою своїх дітей Шевченко ста-
вить питання релігійної ворожнечі. Він стоїть на тому, що люди 
однієї віри – це певною мірою духовні брати. То ж протистояння 
між братами приводить до нищення передусім родини, а потім – 
нації. Шевченко фактично утримується від особистих оцінок 
учинку Івана Гонти, виносячи це на загальний розсуд нації, по-
казуючи співвітчизникам страшні й трагічні наслідки релігійно-
го протистояння серед свого народу. Таким чином Кобзар за-
кликає до релігійної єдності, відданості вірі своїх предків – 
православ'ю, адже саме воно від часів Києворуської держави 
складало основу не лише світогляду народу, а й було страте-
гічно важливим напрямком державної політики.  

Л. Білецький у брошурі "Шевченко і Гонта" (Прага, 1941) на-
голошував на тому, що Іван Гонта – не тільки "безмежний образ 
міту", а й "носій історіософічної концепції Шевченка". Це Нео-
фіт, який зумів почути голос Нації. "Вбий у собі все найдорож-
че, залиши батька, матір, родину, принеси в жертву навіть рід-
них дітей і йди за Мною, коли хочеш стати Моїм вірним сином. 
І Гонта приніс у жертву все… і пішов на служіння Нації, бо його 
покликала на це діло Доля… Такий конкретний шлях служіння 
Україні накреслив Шевченко, такий визначив категоричний ім-
ператив в ім'я Нації, що компромісів не знає…" [5, с. 172]. 
Убивство Гонтою синів дослідники й інтерпретатори творчості 
Шевченка порівнюють із біблійною історією про Авраама та 
Ісаака. Авраам був готовий офірувати сином для того, щоб ви-
конати волю Господа. Натомість жертва Гонти в Шевченка має 
політичний характер. Фактично для Шевченка цей епізод є кон-
текстом для роздумів про сенс і суть релігійного протистояння 
та важливість єдності віри серед нації. 
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У розділі "Гонта в Умані" Шевченко таким чином представив 
картину вбивства:  

 

Аж ось ведуть гайдамаки  
Ксьондза єзуїта 
І двох хлопців: "Гонто! Гонто! 
Оце твої діти. 
Ти нас ріжеш – заріж і їх: 
Вони католики. Ріж і їх. 
Чого ж ти став? Чом не ріжеш?  
Поки невеликі, 
Заріж і їх, бо виростуть, 
То тебе заріжуть …" 

 

Із вуст Гонти вириваються сповнені болю слова: 
 

Будь проклята мати,  
Та проклята католичка, 
Що вас породила! 
Чом вона вас до схід сонця 
Була не втопила? 
Менше б гріха: ви б умерли 
Не католиками;  
А сьогодні, сини мої, 
Горе мені з вами! 
Поцілуйте мене, діти, 
Бо не я вбиваю, 
А присяга. 

 

Бачимо, що Гонта не може переступити через військову при-
сягу й обов'язок перед своєю нацією. Тому особисте стає на дру-
гий план поряд із народним. Водночас його душу сповнюють 
складні почуття: 

 

Сини мої, сини мої! 
На ту Україну 
Дивіться: ви за неї 
Й я за неї гину. 
А хто мене поховає? 
На чужому полі 
Хто заплаче надо мною? 
Доле моя, доле! 
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Незважаючи ні на що обов'язок переважає над особистим 
і Гонта чинить криваву розправу. 

Тарас Шевченко в інтерпретації Коліївщини йде виключно за 
народними переказами, про що сам і говорить у творі:  

 
Вибачайте, люди добрі, 
Що козацьку славу 
Так наймання розказую, 
Без книжної справи. 
Так дід колись розказував, 
Нехай здоров буде! 

 
Наслідки поразки Коліївщини були трагічними: 
 

А тим часом стародавню  
Січ розруйнували: 
Хто на Кубань, хто за Дунай, 
Тілько і остались, 
Що пороги серед степу. 
Ревуть-завивають: 
"Поховали дітей наших, 
І нас розривають". 
Ревуть собі й ревітимуть. 
Їх люде минули; 
А Україна навіки, навіки заснула. 

 
Шевченко шкодує за славним минулим, тому і звертається до 

нього, щоб збудити в нащадків прагнення відродити традиції 
предків, передусім ідеї волі та незалежності, які рухали козаками 
й гайдамаками. Фактично останні були продовжувачами справи 
перших. Ставлення Шевченка до гайдамаків – це ставлення бать-
ка до своїх синів. Воно перейняте глибокими почуттями любові, 
усвідомлення свого призначення як месії та провідника народу. 

Авторська позиція в поемі "Гайдамаки" є яскраво вираже-
ною. Від себе самого Шевченко звертається передусім до украї-
нських гетьманів, які в минулому були головними носіями ідей 
козацької державності:  
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Гетьмани, гетьмани, якби то ви встали, 
Встали, подивились на той Чигирин, 
Що ви будували, де ви панували! 
Заплакали б тяжко, то ви б не пізнали 
Козацької слави убогих руїн. 

 
І завершення всього того є таким: 
 

Гомоніла Україна,  
Довго гомоніла, 
Довго, довго кров степами 
Текла-червоніла. 
Текла, текла та й висохла. 
Степи зеленіють;  
Діди лежать, а над ними могили  
Могили синіють. 

 
Так завершилася Коліївщина – остання потужна спроба 

українського народу відстояти свою волю й незалежність. 
Сильна, проте трагічна і кривава. Вона заявила про силу та 
волелюбність української нації, про її готовність до боротьби. 
Те протистояння було нерівним, адже гайдамаки не могли ви-
стояти проти двох сильних супротивників – польського й ро-
сійського урядів.  

Феномен поеми "Гайдамаки" в тому, що твір був написаний 
Шевченком на третьому році після звільнення з кріпацтва. Він 
засвідчив колосальну силу волі, нестримне прагнення до свобо-
ди, глибокий рівень свідомості митця. "Гайдамаками" Шевченко 
репрезентував не стільки власне бачення цього феномену в істо-
рії України, скільки свою національну свідомість, свій патріо-
тизм. В образі звільненого Яреми бачимо самого Шевченка, 
який отримав свободу: 

 
Ярема гнувся, бо не знав, 
Не знав, сіромаха, що виросли крила, 
Що неба достане, коли полетить… 
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І після років рабства й неволі він нарешті відчув жадану свободу: 
 

У моїй хатині, як в степу безкраїм, 
Козацтво гуляє, байрак гомонить; 
У моїй хатині синє море грає, 
Могила сумує, тополя шумить, 
Тихесенько "Гриця" дівчина співає – 
Я не одинокий, є з кім вік дожить! 
От, це моє добро, гроші, от же моя слава! 

 
Через образ Яреми Шевченко у своєму поетичному прос-

торі відобразив той психологічний злам, переродження, пере-
хід із неволі до волі, який визначив увесь його пізніший світо-
гляд. 1857 р. у своєму "Журналі" Шевченко напише про це так: 
"Я із брудного горища, я, нікчемний замурза, на крилах перелетів 
до чарівних зал Академії митців… Я користувався вказівками 
і дружнім довір'ям найвидатнішого маляра в світі (йдеться про 
Карла Брюллова). Я жив у нього на помешканні, або, краще ска-
зати, в його майстерні. І що ж я робив? Над чим я працював у цім 
святилищі? Дивно й подумати… Я складав тоді українські вірші, 
які потім упали таким страшним тягарем на мою вбогу душу. 
Перед його чудовими творами я задумувався і леліяв у своїм сер-
ці свого сліпого Кобзаря і своїх жадних крові Гайдамаків. В тіні 
його артистично-розкішної майстерні, як у палючім дикім степу 
над Дніпром, передо мною мигали мученицькі тіні наших бідних 
гетьманів (тих гетьманів, які були замучені поляками і москаля-
ми: Наливайко, Дорошенко, Полуботок). 

Передо мною стелився степ, засіяний могилами. Передо мною 
пишалася моя бідна Україна у всій непорочній меланхолійній 
красі своїй. І я задумувався, я не міг відвести своїх духовних очей 
від цієї рідної чарівної краси". 

Крила, які виросли в Яреми, виросли і в самого Шевченка. І в 
цьому глибокий автобіографізм образу Яреми. То були крила наці-
ональної свідомості, бачення себе як провідника нації. Це місійне 
усвідомлення прийшло до Шевченка рано, фактично разом із во-
лею. Доля Яреми, як і доля самого Тараса Григоровича Шевченка, 
безпосередньо пов'язана з Україною. Фактично відбувається ото-
тожнення особистості з Вітчизною. Духовне "Я" поета і героя 
зливається з духовним "Я" України, її ментальною сутністю. 
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Має рацію Віктор Петров, говорячи про те, що гайдамаччина 
"є істотною ознакою, властивою прикметою душі України. Гай-
дамацький повстанський дух, дух національно-революційних 
змагань, є правдивий дух України. 

 
Місяць випливає, 
Червоніє круглолиций,  
Горить, а не сяє, 
Неначе зна, що не треба 
Людям його світу, 
Що пожари Україну 
Нагріють, освітять. 

 
Шевченкові "Гайдамаки"– це твір не епізодичного обсягу, де 

висвітлено окрему подію, описану в поемі, переступає межі по-
одинокого й замкненого в собі факту. Тож акція гайдамаків стає 
універсальним символом, що зберігає свій сенс для кожного 
стану в історичному житті українського народу.  

Саме так і сьогодні, як і вчора, як і сто років тому, як і відно-
сно до ХVІІІ або ХVІІ ст., сприймається та картина України, яку 
перед паствою рисує в своєму казанні благочинний: 

 
Од Конашевича і досі 
Пожар не гасне, люди мруть, 
Конають в тюрмах, голі, босі… 
Діти нехрещені ростуть, 
Козацькі діти; а дівчата, 
Краю козацького краса, 
У ляха в'яне, як переш – мати, 
І непокритая коса 
Стидом січеться, карі очі 
Гаснуть в неволі; розкувати 
Козак сестру свою не хоче, 
Сам не соромиться конать, 
В ярмі у ляха… Горе, горе! 
Молітесь, діти! Страшний суд  
Ляхи в Україну несуть, – 
І заридають чорні гори. 
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А заклик: 
 

Не дайте матері, не дайте 
В руках у ката пропадать – 

 
звучить однаково гірко й пристрасно, якби його й не було виго-
лошено" [31, с. 52–53]. 

Далі В. Петров зауважує, що тема крові є провідною у "Гай-
дамаках". Він ставить цілком закономірне питання й дає відпо-
відь на нього: "Чи є другий письменник у світі, що так пророчо 
реалістично змалював би жадобу крові, цей терор національної 
революції, що її носіями виступали в ХVІІІ ст., випереджаючи 
1793 р. у Франції, гайдамаки, ці якобинці України? … Шевченко 
виступає в своїх "Гайдамаках" як поет-націоналіст! … З теми 
"крові" виростає тема "держави". З ідеї національної революції й 
терору – ідея національної державності України. Її вкладає Ше-
вченко в уста своєму героєві Яремі" [31, с. 54]. Слід наголосити, 
що націоналізм Тараса Шевченка є особливим, він – "поет-
націоналіст, і почуття національної винятковості доведено 
в нього до найвищого напруження, до останньої межі, до па-
лання немов білим вогнем розпеченого заліза, але його націона-
лізм не є егоїстичним. Ідеї егоїстичного націоналізму він проти-
ставляє ідею братського націоналізму. Змалювавши картину 
кривавої боротьби, Шевченко зауважує: 

 
Отаке-то було лихо 
По всій Україні!  
Гірше пекла… 
А за віщо?  
За що люди гинуть? 
Того ж батька, такі ж діти, 
Жить би та брататься!" 

 
Шевченківський націоналізм вільний од гріха глухого і тем-

ного, скупого й духовно обмеженого егоїзму. У його прагненні 
волі для українського народу не було і нема нічого егоїстичного. 
Волю розуміє Шевченко не як свавілля, а як прояв звільненого 
духу, великодухість" [31, с. 55–56]. 
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Образи козацьких лідерів із низів є особливо улюбленими 
в Шевченка. Він симпатизує їм значно більше, ніж гетьманам. 
Узагальнений образ такого лідера, який поєднує у собі риси 
багатьох історичних постатей, є символом ідеального держа-
вного лідера, якого митець прагнув би бачити на чолі своєї 
Духовної держави. Так, із великим пієтетом ставиться Кобзар до 
образу козацького ватажка із твору "Гамалія" (1842). Козаки тут 
показані як захисники України від турків і татар. Саме з цією бла-
городною метою вони ходять у походи проти них. І головне для 
них – зберегти волю, залишитися вільними: 

 
О милий Боже України! 
Не дай пропасти на чужині, 
В неволі вольним козакам! 
І сором тут, і сором там – 
Вставать з чужої домовини, 
На суд твій праведний прийти, 
В залізах руки принести, 
І перед всіми у кайданах 
Стать козакові… 

 
Козацький лідер Гамалія "орел орлят мов стереже". Він для 

них не лише лідер, а й наче рідний батько. Такі щирі батьківсь-
ко-синівські відносини Шевченко вважає ідеальними для коза-
ків і їхніх лідерів, найбільш прийнятними для стосунків 
у системі держави. 

1843 р. Шевченко написав свій твір "Розрита могила". Тут митець 
репрезентував образ рідного краю – такий, яким він його бачив:  

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

 
Передусім цей образ сповнений переживань за тогочасний 

стан Вітчизни, яка гине, а нащадки забули славні справи пред-
ків, забули, що таке воля й незалежність. І в цьому Шевченко 
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вбачає головну життєву трагедію нації. Митець надає слово са-
мій Україні, яка звертається до гетьмана Богдана Хмельницько-
го, ініціатора Переяславської угоди: 

 

Ой Богдане, Богданочку, 
Якби була знала, 
У колисці б задушила, 
Під серцем приспала.  

 

Фактично таким чином Шевченко ще раз підкреслив своє 
ставлення до Хмельницького та проваджуваної ним політики. 
Поет не стільки оцінює суть самих Переяславських пактів, скі-
льки ті наслідки, до яких вони призвели:  

 

Сини мої на чужині, 
На чужій роботі. 

 

Саме це Шевченко вважає найгіршим наслідком – втрата ко-
зацької державності, що спричинило числення відходи українців 
із рідних земель на роботу в чужі землі. 

Тема "політичного сну" України після поразки гетьмансь-
кої держави звучить у багатьох творах Шевченка. Сам стан 
"політичного сну" він інтерпретує як відмову нащадків від 
боротьби, як повну покору Російській імперії у плані соціаль-
ному й національному. Так, у вірші "Чигирине, Чигирине…" 
(1844) митець пише:  

 

…заснула Вкраїна, 
Бур'яном укрилась, цвіллю зацвіла… 

 

Водночас поет переконаний у тому, що цей "політичний сон" 
України є тимчасовим. Мине час, й Україна, її діти прокинуться 
від того сну, скинуть зі своїх очей полуду і стануть на боротьбу 
за свою волю та незалежність: 

 

Спи, Чигрине, нехай гинуть 
У ворога діти, 
Спи, гетьмане, поки встане 
Правда на сім світі. 
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Віра в те, що правда встане, у Шевченка міцна й непорушна. Ця 
правда бачиться ним як пришестя нових часів, коли на українських 
теренах запанують свої національні звичаї та традиції, коли 
буде встановлено й утверджено основи Духовної держави. 

Сильним національним і патріотичним змістом перейнята 
поема Тараса Шевченка "Єретик" (1845). Твір присвячено Паве-
лу Йозефу Шафарикові (1795–1861) – визначному чеському та 
словацькому філологові, історику, діячеві чеського та словаць-
кого відродження. Його перу належать такі праці, як "Історія 
слов'янської мови та літератури всіма наріччями", "Слов'янські 
старожитності", "Слов'янська етнографія". Він дуже прихильно 
ставився до української культури, вважаючи її оригінальною й 
цілком самостійною. У ряді праць дав характеристику українсь-
кої мови та літератури як таких, що є духовними продуктами 
державної від давніх часів нації. Саме це найбільше імпонувало 
Шевченкові у позиції Шафарика. То ж присвячуючи йому твір, 
поет наголошує передусім на необхідності духовного єднання 
слов'янських народів, взаємопідтримки та взаємодопомоги. Шев- 
ченко славить Шафарика за те, що він  

 
…не дав ти потонути 
В німецькій пучині 

Нашій правді. 
 
Апелюючи до прикладу Шафарика, митець закликає своїх 

співвітчизників прокинутися від "політичного сну" й бути пере-
дусім людьми, відданими своїй нації та культурі: 

 
Прозріте, люди, день настав! 
Розправте руки, змийте луду. 

 
Розвиток мови й літератури Шевченко завжди вважав 

необхідною умовою утвердження нації, невід'ємним її кро-
ком на шляху до державного утвердження. 

Осінь 1845 р. сповнила творчість Шевченка промовистими 
соціально-політичними заявами. Написані в цей час твори ста-
ли поетичними маніфестами, передусім ідеться про жовтень-
грудень цього року, коли побачили світ п'ять поем: "Єретик", 
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"Сліпий", "Великий льох", "Наймичка", "Кавказ", "І мертвим, 
і живим…", "Холодний яр", а також цикл "Псалми Давидові", 
"Минають дні", "Три літа". Як правомірно зазначає І. Дзюба, 
"хоч основний тон творчості цієї богоданої осені дає політична 
лірика, що сягає апогею поетичного пафосу, все-таки Шевченко 
залишається навдивовижу багатогранним і розкутим, "багатого-
лосим" у виявленні своєї спонтанної особистості. І всупереч сво-
їй розпачливій декларації, він не тільки "виє совою", а й плаче, 
і сміється, і бачить навколо себе не тільки "зміїв". І так буде все 
життя, за всіх обставин…" [12, с. 265]. 

Цикл Тараса Шевченка "Три літа" (1843–1854) був написаний 
під впливом візиту в Україну. Світоглядно-емоційним ключем 
до збірки є поезія "Три літа". У циклі й цій поезії зокрема ми-
тець відобразив пережите за ці три роки, усе те, що він відчув, ті 
розчарування, зміни, які відбулися у його внутрішньому світі: 

 
Невеликії три літа 
Марно пролетіли… 
А багато в моїй хаті 
Лиха наробили… 
Опустошили убоге 
Моє серце тихе, 
Погасили усе добре, 
Запалили лихо… 

 
Саме в Україні, на рідній землі митець прагнув знайти ті живі 

сили, які б допомогли рухатися далі й перемагати. Рідна земля, її 
минуле та сьогодення – це головний імператив творчості по-
ета. Знову ж таки минуле виступає не мертвим матеріалом, а 
живим, покликаним впливати на сучасність, збуджувати 
в нащадків певні думки й переживання. 

Написана 1844 р. у Москві поема "Чигирин" безпосередньо 
пов'язана з картиною Шевченка "Дари Богданові й українському 
народові". Хоч і будучи критичним налаштованим до Хмельни-
цького, усе ж Шевченко визнає, що часи гетьманщини були 
справді великою епохою в історії України. Водночас сучасна 
митцеві Україна позначена повним занепадом і глибокою полі-
тичною й духовною кризою. Наявний різкий контраст змушує 
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задуматися передусім над причинами такого стану України. 
Саме тому "думи прокляті" "рвуться душу запалити, серце розі-
рвати". І в цьому контексті визначається феномен "Слави" як 
однієї з найвищих етичних цінностей. Шевченко твердо переко-
наний у тому, що Слава не помре і не поляже. Поетична твор-
чість для поета постає як орання і сівба – споконвічна праця 
українського селянства, вихідцем із якого був сам поет. 

С. Смаль-Стоцький правомірно наголошує: "Сльози в Шевче-
нка – це його поетичне слово, що виливається сльозами, гірким, 
ревним плачем над недолею-неволею України. Цим своїм щирим 
словом, посіяним на добре зораному перелозі, словом, що мов 
ножем краяло б серце, цим гірким плачем-сльозами мов гострими 
обоюдними ножами хоче поет розпанахати "гниле серце, трудне" 
своїх земляків, цим гарячим словом хоче він вицідити з нього су-
кровату кров, а налити до нього "живої козацької крови, чистої, 
святої"; отже хоче передовсім збудити живий, чистий, давній дух 
козацький, святе колишнє завзяття козацьке, козацькі ідеали. Не-
зрівнянний мистецький образ бажаного поетом передусім етич-
ного відродження України через обнову крови в серці знаною 
(тою!), чистою, святою козацькою кров'ю" [35, с. 28]. 

Знаковою для розвитку концепції Духовної держави у творчо-
сті Тараса Шевченка стала поема "Сон" (1844). Після розгрому 
руху декабристів на теренах Російської імперії наступило тридця-
тирічне царювання Миколи І. То були часи завершення форму-
вання абсолютної монархії та поліцейсько-бюрократичного меха-
нізму. Усе це відбувалося в той час, коли Європа невпинно 
рухалася шляхом поступової демократизації, обмеження монар-
хічної влади, тому для неї це вже було анахронізмом. Особистісне 
правління царя визначало тільки російський політичний режим. 
Унаслідок війн із Персією та Туреччиною все Чорноморське уз-
бережжя відійшло до складу Росії. Відбулися зміни геополітичної 
ситуації в Південно-Східній Європі, Малій Азії, на Кавказі. Фор-
мувалася концепція російської імперської ідеї. Тоді міністр освіти 
граф Сергій Уваров проголосив формулу: самодержавство – пра-
вослав'я – народність. І ця формула протягом багатьох років ви-
значала суть імперської політики. "Обрусение" прокотилося по 
всій імперії й стало головною рисою царського самодержавства. 
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І. Дзюба правомірно наголошує на тому, що "поема "Сон" засвід-
чила остаточну кристалізацію антиімперського стрижня демо-
кратичного світогляду Шевченка" [12, с. 242]. Поет свідомо 
став на прю з царизмом:  

 
Так і треба! бо немає 
Господа на небі! 
А ви в ярмі падаєте 
Та якого раю 
На тім світі благаєте! 
Немає! немає!  
Шкода й праці… 

 
Сам Шевченко дав підзаголовок творові – "Комедія". Епіграфом 

до неї взяті слова з Іоанна: "Дух істини, єго же мир не может при-
яти, яко не видим єго, ніже знаєм єго". Закінчується твір рядками:  

 
Отаке то приснилося диво.  
Чудне якесь!..  
Таке тілько сниться юродивим та п'яницям.  
Не здивуйте, брати любі, 
Що не своє розказав вам,  
А те, що приснилось. 

 
Віктор Петров правомірно наголошує на тому, що "це було 

проголошення літературної доктрини, яка не вкладалася в жодні 
тодішні теоретично визнані поняття й норми. Теза епіграфа й теза 
кінцевих рядків збігаються. Вони стоять у прямому зв'язку між 
собою, уточнюючи й розкриваючи одна одну. В епіграфі, цита-
тою з Іоанна, декларовано істини, неприйнятні для світу. Декла-
ровано те, чого світ не бачить, чого він не знає. У прикінцевих 
рядках цю філософсько-містичну формулу, узяту з Іоанна, пере-
несено до плану творення власної літературної доктрини. Те, чого 
світ не бачить, чого він не знає, неприйнятне світові стверджене 
як змінена, інша дійсність, як дійсність деформована, як сон, як 
те, що відкривається уві сні й через сон" [32, с. 91–92]. Учений 
порівнює використання прийому сну українським митцем із дво-
ма його видатними сучасниками – Е. Т. А. Гофманом та Е. А. По. 
Однак Шевченко був оригінальним. Його оригінальність поля-
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гала у тому, що в нього змішування реальної дійсності в бік 
гротеску має виразно революційний сенс. В українського ми-
тця гротеск набуває значення й ролі політичного памфлету.  

Така позиція Тараса Шевченка спонукає, як наголошує 
Віктор Петров, шукати в нього не реалізму чи романтизму, а 
шевченкізму, розкриття його "власної, своєї літературної док-
трини, основ теорії, розробленої ним із сполучення Біблії, фо-
льклору, історизму, революційного пафосу й творчих фантас-
магорій поета" [32, с. 92]. 

Загалом поема "Сон" є художнім твором, що має яскраво вира-
жене політичне спрямування. По суті це політична поема, де 
представлено художню інтерпретацію устрою царської Росії. Фак-
тично то була тоталітарна система, у якій кожен боровся за своє 
місце під сонцем усіма існуючими засобами й методами, не гребу-
ючи при цьому жодними морально-етичними нормами і законами: 

 
У всякого своя доля 
І свій шлях широкий, 
Той мурує, той руйнує, 
Той неситим оком – 
За край світу зазирає, 
Чи нема країни, 
Щоб загарбать і з собою 
Взять у домовину. 

 
Спостерігаючи цю систему, Шевченко гостро й непримирен-

но її критикує. Він категорично не сприймає існуючий політич-
ний устрій, бо: 

 
Немає там власті, немає там кари, 
Там сміху людського і плачу не чуть. 
Он глянь, у тім раї, що ти покидаєш, 
Латану свитину з каліки знімають, 
З шкурою знімають, бо нічим обуть 
Княжат недорослих; а он розпинають 
Вдову за подушне, а сина кують, 
Єдиного сина єдину дитину, 
Єдину надію! в військо оддають! 
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За допомогою гострої сатири Шевченко описує тогочасну ієра-
рхічну система з її чітко вираженими законами залежності та гніту: 

 
Дивлюсь, цар підходить 
До найстаршого … та в пику 
Його як затопить!.. 
Облизався неборака; 
Та меншого в пузо – 
Аж загуло!.. А той собі 
Ще меншого туза 
Межи плечі; той меншого, 
А менший малого, 
А той дрібних, а дрібнота 
Уже за порогом 
Як кинеться по улицях, 
Та й давай місити  
Недобитків православних, 
А ті голосити… 

 
Як бачимо, Шевченко не просто зупиняється на цій системі, 

критикує та висміює її, а й прагне наголосити на тому, що по-
дібних явищ не може бути в жодному випадку в новій україн-
ській державі.  

Описуючи несправедливість тогочасного суспільно-політич-
ного ладу, Шевченко час від часу сумнівається в можливості 
встановлення на землі повної й остаточної правди. Іван Дзюба з 
приводу цього наголошує: "Це знов таки один із наскрізних мо-
тивів усієї Шевченкової поезії: розпачливий сумнів в існуванні 
на землі Божої правди, – що, однак, не є тим філософським чи 
політичним атеїзмом, який приписувано Шевченкові в радянські 
часи, – це страждання самої віри, до якої поет навіть через бо-
люче заперечення образу щоразу вертається, бо в ній бачить 
підставу людської рівності" [123, с. 243]: 

 
…Схаменіться: 

Усі на сім світі – 
І царята і старчата – 
Адамові діти.  
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Поема "Сон" є багатоактною. Починається вона описом того, як 
автор летить за совою, що є традиційним символ мудрості. Летить 
поет на край світу пошукати раю. Він прощається з Україною, 
оглядаючи її, хоче у хмарах заховати свої "люті муки". Водночас то 
ніби втеча від того світу, який не є істинною Україною, бо супере-
чить тим справжнім цінностям, які існували тут від найдавніших 
часів. Митець ніжно й навіть інтимно звертається до України: 

 

А ти, моя Україно,  
Безталанна вдово, 
Я до тебе літатиму 
З хмари на розмову, 
На розмову тихо-сумну, 
На раду з тобою; 
Опівночі падатиму 
Рясною росою. 
Порадимось, посумуєм, 
Поки сонце встане; 
Поки твої малі діти 
На ворога стануть. 
Прощай же ти, моя нене, 
Удово небого, 
Годуй діток: жива правда 
У Господа Бога! 

 

Пролітаючи над просторами України, поет відзначає, що во-
на по суті своїй є нездоланною: 

 

Ніхто його не додбає 
І не зруйнує… 

 

Водночас душа плаче і гірко страждає, бо бачить неволю й 
муки рідного народу. Тут же проливають перед поетом картини 
кріпацького буття. А потім перед його очима постає країна бо-
літ, туманів і пустоти. Тут Шевченко у першу чергу звертає ува-
гу на каторжан, серед яких виділяється лідер: 

 

В кайдани убраний 
Цар всесвітній! цар волі, цар, 
Штемпом увінчаний! 
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В муці, в каторзі не просить, 
Не плаче, не стогне! 
Раз добром нагріте серце 
Вік не прохолоне! 

 
Фактично це своєрідний панегірик декабристам, яким поет 

щиро і всім серцем співчував, яких вважав своїми однодумцями, 
певною мірою бачив себе продовжувачем їхньої справи. 

Щодо інтерпретації образу "царя волі", то існують різні дум-
ки. Так, Смаль-Стоцький наголошує на тому, що "цар всесвіт-
ній, цар волі" мусить означати як не самого Христа, що й його 
в кайдани закували та на Сибір у каторгу заслали, то персоніфі-
кацію самої всесвітньої ідеї правди й волі або й самого духа "іс-
тини" або – це, може найбільш правдоподібне – персоніфікацію 
духа України з його найвищим ідеалом і непогамованою жадо-
бою волі, за яку він усе боровся (Полуботок!), яких у Сибірі 
в у кайдани забили" [35, с. 145]. Натомість І. Дзюба пише, що 
"припущення про те, що Шевченко мав на увазі самого Ісуса 
Христа, викликає сумнів: слова "Раз добром нагріте серце // Вік 
не прохолоне" говорять швидше про людський характер місії 
подвижника. А от із думкою про персоніфікацію в "цареві волі" 
всесвітньої ідеї правди й волі та самого "духа України" можна 
погодитися. Тільки, мабуть, дарма Смаль-Стоцький подає цю 
версію як альтернативну "декабристській": в уяві нашого поета 
образ "царя волі" цілком міг поєднати в собі й конкретний 
(страдник-декабрист), і розширювальний (борці за волю Украї-
ни, персоналізація ідеалу правди та свободи) зміст" [35, с. 246]. 
Незаперечним є те, що в інтерпретації Шевченка "цар волі" 
виступає носієм ідеї волі, незалежності – причому як особис-
тої, індивідуальної, так і народної, національної. 

"Український" і "сибірський" акти поеми ведуть до її кульмі-
нації – петербурзького акту:  

 
У долині, мов у ямі, 
На багнищі город мріє; 
Над ним хмарою чорніє 
Туман тяжкий… Долітаю – 
То город безкраїй. 
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Чи то турецький, 
Чи то німецький. 
А може те, що й московський. 
Церкви та палати, 
Та пани пузаті, 
І ні однісінької хати. 

 
Так Шевченко наголошує на засиллі панства і фактично по-

вній відсутності в українському просторі селянства, його витіс-
ненні на самі маргінеси національного забуття. 

Ставлення Шевченка до російського царизму виявляється 
і в описові пам'ятника Петру І: 

 
А він руку простягає, 
Мов світ увесь хоче 
Загарбати. Хто ж це такий? 
От собі й читаю, 
Що на скелі наковано: 
Первому – вторая 
Таке диво поставила. 
Тепер же я знаю: 
Це той перший, що розпинав 
Нашу Україну, 
А вторая доконала  
Вдову сиротину.  
Кати! Кати! Людоїди! 
Наїлись обоє, 
Накралися; а що взяли 
На той світ з собою? 

 
Наче застереження-заклик звучить до українського народу 

голос наказного гетьмана Павла Полуботка: 
 

І ми сковані з тобою, 
Людоїде, змію! 
На страшному судищі 
Ми Бога закриєм 
Од очей твоїх неситих… 
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Завершується поема "Сон" сновидіння, у якому поет бачить 
новий візит до царя. Тут подається ритуал, що по суті своїй є 
втіленням механізму державної машини: 

 
Неначе з барлоги 
Медвідь виліз… 

………… 
…як крикне 
На самих пузатих – 
Всі пузаті до одного 
В землю провалились! 
Він вилупив баньки з лоба – 
І все затрусило, 
Що осталось; мов скажений, 
На менших гукає –  
І ті в землю; він до дрібних – 
І ті пропадають! 
Він до челяді – і челядь, 
І челядь пропала; 
До москалів – москалики, 
Тілько застогнало, 
Пішли в землю; диво дивне 
Сталося на світі… 

 
Коли ведмідь залишається сам, то стає безпомічним коше-

ням. Таким чином Шевченко показує те, що так звана магічна 
сила імперського самодурства тримається тільки і винятково на 
сліпому послухові народу. Загалом Шевченкова поема "Сон" 
є найяскравішою політичною поемою того часу, у якій по-
рушено питання тогочасної неволі в Україні, осмислюється 
державно-правове становище Вітчизни у складі Російської 
імперії. За своїм характером і спрямуванням це наскрізно 
національний твір. 

Представлена у поемі концепція правопорядку базується на 
волі, справедливості, християнській правді й етиці, людському 
правосудді. Для Шевченка завдання поета подібне до тих за-
вдань, які виконували пророки, що "Господь, любя своїх дітей", 
посилає на землю людям, "свою любов благовістить, святому 
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разуму учить", учить, "як в світі жить", "благовістить любов і 
правду і добро, добро найкращеє на світі то – братолюбіє". Шев- 
ченко сам прагне бути пророком свого народу. Любов, правда, 
воля є для митця основою колективного життя народу. За допо-
могою цих етичних сил можна осягнути найвищий щабель до-
сконалості й культури, які здатні принести "мир і радість на зе-
млю людям". Поезія Тараса Шевченка перейнята глибокими 
етичними засадами. Відчуваючи певну обмеженість у виявах 
практичної політичної діяльності, поет головну увагу зосере-
джує на внутрішньому житті людини. Таким чином почуття на-
бирають особливої сили та звучання.  

Зверненням до минулого, протиставленням колишньої величі 
та слави з сучасною йому неволею, Шевченко піднімає питання 
історичного смислу – це був суттєвий здобуток демократичних 
рухів нових часів, епохи вільнодумства та вольності, що з часів 
Французької революції заполонила Європу. Із його гуманізму 
виростає націоналізм: 

 
Я так її, я так люблю 
Мою Україну убогу, 
За неї душу погублю! 

 
Націоналізм Тараса Шевченка – це націоналізм особливого 

типу, який основується на повазі до кожної нації, визнання 
її права та власну незалежну державність. Таким чином Шевче-
нко мислить у ключі тогочасного європейського демократизму, 
у якому домінувала ідея природного права кожної нації на власну 
державу. Загалом історичні поеми митця запалили національні по-
чуття українського народу, розбудили його патріотичну свідомість. 
Сам Шевченко усвідомив смисл української історії, через яку ви-
значив для своєї нації чітку політичну та суспільну мету. 

У поемах Тараса Шевченка "Сон" і "Кавказ" представлено 
психологію російського імперіалізму. Так, "Кавказ" репрезентує 
собою гостру сатиру на державних фарисеїв, непримиренний 
політичний памфлет. Погоджуємося з думкою І. Дзюби про те, 
що "Кавказ" за своїм змістом – "не ідеологічний памфлет, не 
політична сатира мовою поезії. У всякому разі – не тільки. І не 
тільки больовий сигнал з одної точки земної кулі, з одного вузла 
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організму людства. Це метафорична картина загального стану 
світопорядку, хвороби суспільної природи людства. Адже те, 
що дозволяв собі царизм з народами Кавказу, характеризува-
ло не самий тільки царизм, а й якість людства взагалі. Ось чому 
Шевченкові оскарження царизму переростають у моторошні 
запитання й рахунки до Бога. У дивовижну молитву-прю" [12, 
с. 328]. Фактично "Кавказ" Шевченка став першим антиколоніа-
льним твором у світі. Тут український поет осмислив природу 
імперського державного експансіонізму, заявивши й утвердив-
ши ідею про те, що кожна нація має право на свободу. Він не-
щадно викрив царизм як гнобителя народів. 

Ось чому Шевченків "Кавказ" – не просто моральна інтеліге-
нтська (чи громадянська) позиція щодо певних явищ (як відпові-
дні пасажі в "кавказьких" творах Пушкіна, Лермонтова, Полежає-
ва; як антиколоніальні мотиви в творчості деяких європейських 
поетів), – а гнів, і мука, і палахкотіння всього його єства. Це най-
вищою мірою "інтимний твір", у якому виявилися не тільки сві-
тоглядне його осердя особистості поета, а й усі вигини вдачі й 
темпераменту. Він не "тему" розкривав, а себе, стан свого "Я" в ті 
хвилини високого гніву й болю. Його оголене серце б'ється серед 
тяжких кривд, думка кидається від розпачу до віри і знову до 
розпачу, слово спалахує то святим гнівом, то гірким сміхом, то 
розпростертим співчуттям, то тяжкою сльозою, то судним кри-
ком. І мова ллється як гірська вода на перепадах, щомиті зміню-
ючи напрям, бистрину і клекотання потоку…" [12, с. 328]. 

Шевченко констатує гірку сучасність:  
 

Кати знущаються над нами, 
А правда наша п'яна спить. 

 

Але водночас він висловлює тверде переконання в тому, що 
 

Встане правда! встане воля! 
 

Ю. Барабаш зазначає, що вражений "трагічними подіями ро-
сійсько-кавказької війни… Шевченко викриває багатозначність 
і глибинну сутність поняття бусурманства, немов вивертає його 
навиворіт, "очуднює". Якщо поглянути на поему під кутом зору 
характерної Шевченкової опозиції "свої люде – чужі люде" …, 
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то переконаємося, що за "своїх" поет визнає горців-мусульман, 
на їхньому боці правда і сила, і Божа "воля святая", а чужими, 
тобто справжніми "бусурманами", вважає милостивих колоніза-
торів, хто, ховаючись за облудними фразами про "отечество" … 
та квазіхристиянської казуїстикою, відбирає в горців "чурек і 
саклю", землю і волю" [1, с. 434–435]. 

На зверненні до минулого основується і глибоко символічна 
поема "Великий льох" (1845). Подібно до "Сну" в ній синтезовано 
елементи бурлескності, візій, кошмарів, снів, біблійних цитат 
і їхнє осмислення. За своєю суттю твір має яскраво виражену анти- 
царську й антиімперську спрямованість. Як наголошує В. Петров, 
твір є найвиразнішим прикладом шевченкізму, "зразок кристалі-
зації теоретичної догми, декларованої в "Сні" [32, с. 92]. Якщо 
"Сон" було названо "комедією", то "Великий льох" – "містерією". 
Ця авторська ремарка виявляє справжній сенс поетового задуму. 
Так від історичної поеми "Гайдамаки" Тарас Шевченко прийшов 
до містерії. Митець залишається вірним своїм ідеям революцій-
ного запалу, глибокого й щирого патріотизму. Проте на зміну 
історизмові як способу мислення приходить прагнення аналізу-
вати реальність, розкривати її глибини. В. Петров підкреслює, 
що тут Шевченко "розчленовує дійсність, дешифрує реальність. 
Тему революційного гніту, тему непримиренності перенесено 
в аспект метафізичної абстракції. З прямого показу ненависті 
зроблено містерію кари" [32, с. 93]. 

У "Великому льосі" діють містеріальні герої. Це не реальні 
люди, а душі. Автор протиставляє душі світлі та душі темні. Три 
пташки у творі – то символи трьох душ. Перша – Україна часів 
гетьманування Богдана Хмельницького. Передусім погляди Шев-
ченка звернені на політичний феномен Переяславської ради. Гріх 
України часів Хмельницького полягає в тому, що вона віддалася 
під владу Москви, а мала б протестувати, чинити опір, аби не до-
пустити цього. Друга душа-пташка є втіленням душі, яка за часів 
гетьмана Івана Мазепи стала на бік Петра І. Тоді вона напоїла 
коня Петрові, а не Мазепі. Третя душа-пташка – то образ малоро-
сійської України. Це та Україна, що постала після скасування 
Запорізької Січі, у часи Катерини ІІ. Це Україна покорена, 
позбавлена вольностей, яка забула козацькі звичаї та традиції. 
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Три ворони у поемі "Великий льох" – то символи трьох полі-
тичних орієнтацій. Польська ворона спричинила занепад Речі 
Посполитої. Московська ворона з татарами бенкетувала, а укра-
їнська – кров проливала, коли перші дві ще не народилися. Як 
зазначає С. Смаль-Стоцький, "всі ворони з національного боку 
безхарактерні й кооперують навіть, як бачимо, між собою, одна 
одній помагають посполу в своєму ділі, удержують між собою 
тісні зв'язки, отже це інтернаціональні каналії. От і в цім конк-
ретнім випадку знаходяться всі ворони разом з усіма силами, 
щоб ніхто не розпустив правди, волі по всій Україні, бо тоді "все 
наше", цебто вороняче пропало б" [35, с. 57]. 

Образи трьох лірників у поемі – це втілення українського ду-
ховного каліцтва. Загалом цим трьом символічним образам при-
таманні риси народного вертепу, що має глибокий політичний 
підтекст. Їхнє покликання полягає в тому, щоб розбудити наці-
ональну й людську гідність, вказати шлях до визволення 
України. Фактично у своєму творі Шевченко представив визна-
чальні й головні етапі історичного буття нації на її шляху до 
свого державного утвердження. Передусім бачимо оцінку Пере-
яславської ради, яку поет інтерпретує та сприймає як фатальну 
та непростиму помилку Богдана Хмельницького. Другий факт – 
це трагічна поразка Івана Мазепи під Полтавою, після чого на-
ступила жорстока помста українцям із боку Петра І. Згодом на-
стали часи Катерини ІІ, коли було закладено основи кріпацтва, 
ліквідовано гетьманський устрій і зруйновано Запорізьку Січ, 
асимільовано козацьку старшину, що була до цього важливою 
націєтворчою силою. Усі ці феномени осмислюються й репрезе-
нтуються у світлі символічному, через образи людських душ і 
трьох ворон – української, російської, польської, що є ворожими 
українській нації силами. 

У творі реальність стає ірреальною. Дійсність тут дефор-
мована, змінена відповідно до проголошеної поетом його 
естетичної доктрини. У "Великому льосі" міфологічний світо-
гляд тісно переплівся з історичним. Ю. Барабаш наголошує, що 
"містика у творі аж ніяк не суперечить історії, бо перед нами – 
містика історії" [1, с. 489]. Народження двох близнят Іванів ви-
ступає символом роздвоєності єдиного національного організму. 
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Іван-Месія є втіленням ідеї неминучої та справедливої помсти. 
Він буде тим, хто покликаний виправити помилку Богдана Хме-
льницького та зробити Україну вільною: 

 
Отак-то, Богдане! 
Занапастив єси вбогу 
Сироту Украйну! 

 
Шевченко виражає не просто надію, а навіть тверду переко-

наність у відродженні гетьманщини та побудові на основі її тра-
дицій нової української держави: 

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

 
Загалом в інтерпретації Тараса Шевченка Україна постає 

як цілість, державно-політичний феномен. Поет систематично 
і послідовно змальовує минуле, щоб показати славу і велич, те, 
як могла б жити Україна, будучи вільною. Послання "І мертвим, 
і живим…" завершує цикл творів 1844–1845 рр. "Іван Гус", "Кав-
каз", "Невольник", "Псалми Давидові", "Наймичка" становлять 
собою певну цілість, один цикл, де в різних аспектах осмислю-
ється одна і та сама тема. Шевченко закликає нащадків цінувати 
історичні національно-культурні надбання дідів. Він синтезує 
програму національно-культурного та суспільно-політичного 
визволення України. Його метою та незмінним політичним 
ідеалом є вільна й незалежна Україна. Загалом творчість Шев-
ченка, передусім на історичну тематику, є політичним заповітом 
митця, це його послання нащадкам. Послання мислителя й 
митця. Цей заповіт написаний у стилі апостольських послань, 
сповнений закликів зняти духовні кайдани. 

Етичні погляди Тараса Шевченка визначаються ідеєю про те, 
що суддею в етичних справах покликане виступати передусім 
суспільство. Існує також велика сила сумління, а основою 
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правопорядку є людський суд. Ідеал Шевченкового право- 
порядку засновується на ідеях волі, справедливості, правди, 
християнської етики. Головним принципом у мисленні Шев- 
ченка є принцип християнської етики. Він осмислює та при- 
кладає до своєї сучасності етичні ідеї науки Ісуса Христа. 

Програмним для творчості Тараса Шевченка є його твір 
"І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні 
і не в Украйні моє дружнєє посланіє". Тут накреслено узагаль-
нений образ Духовної держави, яку бачив перед собою поет. 
Передусім це суто національна держава, вільна й незалежна 
у провадженні своєї політичної доктрини, поширенні власних 
духовно-культурних цінностей, використанні рідної мови:  

 
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… 

 
Шевченко звертається до своїх сучасників – царів і панів-

кріпосників зі словами:  
 

Схаменіться, будьте люди, 
Бо лихо вам буде 
Розкуються незабаром 
Заковані люде… 

 
Певною мірою він ще допускає можливість мирного вирі-

шення глибокого соціального й національного конфлікту, тому 
сподівається на "прозріння" імперської еліти. Однак, як переко-
нує творчість митця, сам поет розуміє, що то тільки ілюзія, тому 
вихід із цієї ситуації можливий лише за умови здійснення кар-
динальних і рішучих кроків. 

Національну єдність Шевченко розглядає як головну та ви-
значальну запоруку державної волі та незалежності України: 

 
Обніміться ж, брати мої, 
Молю вас, благаю! 
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Загалом для Шевченка ворожнеча між своїми бачилася голо-
вною причиною занепаду України. Зокрема, він критично стави-
вся фактично до всіх українських гетьманів або ж взагалі не да-
вав їм жодних оцінок, ігнорував, саме через їхню постійну 
боротьбу за владу. 

У "Давидових псалмах" Тарас Шевченко репрезентував фак-
тично найбільш яскравий і чітко окреслений образ Духовної 
держави. Це його бачення умов побутування людей у тій держа-
ві. Так, у псалмі першому він пише: 

 
Діла добрих оновляться, 
Діла злих загинуть. 

 
Тобто, восторжествує цілковита соціальні та суспільна спра-

ведливість. 
У псалмі 43 утверджується праведність боротьби за націона-

льні права: 
 

І діди нам розказують  
Про давні кроваві 
Тії літа: як рукою 
Твердою своєю 
Розв'язав ти наші руки 
І покрив землею 
Трупи ворожі.  

 
Справедлива боротьба жодним чином не засуджується по-

етом, навпаки – вона бачиться ним як неминучий і необхідний 
шлях боротьби. Він звертається до Бога із проханням дати сил 
вистояти в новій боротьбі, як колись українське козацтво висто-
яло у своїх змаганнях: 

 
Поборов ти першу силу, 
Побори ж і другу, 
Ще лютішу!.. 

 
Це неминучий шлях, який повинен пройти народ, адже 
 

Тяжко жить в оковах! 
Встань же, Боже, поможи нам 
Встать на ката знову.  
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Духовна держава Тараса Шевченка засновується на націона-
льній єдності, у ній суспільство є єдиним монолітом, де брат не 
виступає проти брата, а підтримує його, усіляко допомагає:  

 
Чи є що краще, лучше в світі, 
Як укупі жити, 
Братам добрим добро певне 
Пожить, не ділити?  

 
У псалмі 149 Шевченко висловлює віру у перемогу свого на-

роду та правильність власної позиції: 
 

І вовіки встане слава, 
Преподобним слава.  

 
Бачення образу Духовної держави представлено і у "Як умру, 

то поховайте…", де поет заповідає своїм нащадкам: 
 

І мене в сем'ї великій, 
В сем'ї вольній, новій, 
Не забудьте пом'янути 
Незлим тихим словом. 

 
Промовистим щодо репрезентації образу Духовної держави 

є також цикл поезій "У казематі", який складається з дванадцяти 
творів, присвячених "моїм соузникам". Загалом вони відтворю-
ють психологічну картину душевного стану митця. Ці твори, 
як пише Іван Дзюба, давали змогу Шевченкові "охороняти свій 
внутрішній світ від рутинної брутальності каземату, концентро-
ваного вираження неволі" [12, с. 397]. Навіть перебуваючи в ек-
стремальній ситуації, будучи позбавленим фактично всіх люд-
ських прав, зокрема права писати й малювати – головного для 
митця – він зумів зберегти силу творчого духу, творячи потай. 
Засвідчені у його творах різні переживання говорять про те, що 
авторське "Я" Шевченка є незалежним від обставин. Він зали-
шається митцем, незважаючи ні на що, на жодні перипетії та об-
ставини. Його творчий дух не здатні вбити будь-які обставини 
життя, навіть ув'язнення та позбавлення можливості творити.  
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У вступному вірші до цього циклу Шевченко звертається до 
своїх побратимів та однодумців: 

 

Коли ми зійдемося знову 
На сій зубоженій землі? 

 

Він сумує за ними та сподівається на те, що розлука й за-
слання не знищать їхнього побратимства, що ідея, за яку вони 
всі боролися, будучи на волі, обов'язково буде втілена в життя. 

Прообразом побратимства Кирило-Мефодіївського братства 
Шевченко вважає козаків. Він звертається до звеличення єдності 
козаків, щоб наголосити на подібному серед братчиків. Так, у 
поезії "За байраком байрак…" він згадує про героїчну загибель 
трьохсот козаків: 

 

І ніхто не згадає, 
Нас тут триста як скло! 
Товариства лягло! 
І земля не приймає. 
Як запродав гетьман 
У ярмо християн, 
Нас послав поганяти.  

 

І причину цієї загибелі поет бачить передусім у тому, що ге-
тьман відійшов від козацтва, зрадив його заради своїх владних 
амбіцій. Цим Шевченко ще раз наголошує на своєму критично-
му ставленні до козацької еліти та підкреслює свої симпатії до 
низового козацтва. 

Говорячи про національні інтереси, Шевченко наголошує 
у вірші "Мені однаково…": 

 

… неоднаково мені, 
Як Україну злії люде 
Присплять лукаві, і в огні 
Її, окраденую, збудять… 
Ох, не однаково мені. 

 

Саме ця національна та політична небайдужість є для нього 
головним чинником і каталізатором для боротьби. Це те, що на-
дихає його та сповнює сил, це те, що визначає його життєве кредо. 
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Шевченкові болить те, що сини України покидають рідну зе-
млю, шукаючи щастя в чужій землі. Так, у вірші "Ой три шляхи 
широкії…" він пише: 

 
На чужину з України 
Брати розійшлися.  

 
І саме це веде до занепаду колишніх традицій вольності та 

державності, бо не стає кому будувати цю державу. У поезії 
"За байраком байрак…" бачимо трагічне представлення націо-
нальної провини й національного гріха. Тут же присутній по-
ширений у творчості митця символ могили. Ця могила – закля-
та, нечиста. Уночі з неї встає "сивий, похилий" козак і "співа, 
сумно співає" про непрощенний колективний гріх українців – 
братовбивство: 

 
Як запродав гетьман 
У ярмо християн, 
Нас послав поганяти, 
По своїй землі 
Свою кров розлили 
І зарізали брата. 
Крові брата впились 
І отут полягли 
У могилі заклятій. 

 
Саме протистояння між своїми – політичні, релігійні, соціа-

льні – Шевченко вважає головною трагедією та гріхом україн-
ської нації. Повстання брата на брата – це те, чому не може бути 
прощення. Уся творчість поета перейнята засудженням цього 
гріха та закликами до порозуміння передусім між своїми. Тіль-
ки після цього можна рухатися до національного визволення. 
Тож шлях до Духовної держави визначається двома голо-
вними етапами – соціальна злагода та національне визволен-
ня. Без соціального порозуміння національне визволення і побу-
дова незалежної Української держави бачиться Шевченком 
неможливим. Старий козак є своєрідним Альтер-его митця: 
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Став на могилі, 
На Дніпро позирав, 
Тяжко плакав, ридав, 
Сині хвилі голосили… 

 
Загалом суть символу могили полягає в тому, що тут поховано 

українську волю, надію нації на воскресіння. У цій могилі лежить 
національний гріх – братовбивство. Поки українці не знайдуть 
між собою порозуміння, жодного сподівання на прощення немає. 
Іван Дзюба справедливо наголошує: "Це, звісно, лиш один мо-
мент у багатоманітному переживанні Шевченком національної 
історії, але невипадковий в еволюції його уявлень про козацтво 
і пов'язаний з переживанням трагедії "братчиків" [12, с. 399]. 

Шевченко засвідчує свій повний зв'язок із Україною. Він бо-
їться померти на чужині: 

 
Холоне серце, як згадаю, 
Що не в Украйні поховають, 
Що не в Украйні буду жить, 
Людей і Господа любить. 

 
Спостереженнями за ситуацією в Україні викликане Шевчен-

кове апокаліптичне бачення майбутнього України: 
 

… не однаково мені, 
Як Україну злії люди 
Присплять, лукаві… і в огні 
Її, окраденую, збудять… 
Ох, не однаково мені. 

 
І. Дзюба назвав цей вірш "заперечним продовженням" "Запо-

віту". Тут так само прозвучало сильне звернення до нащадків 
і надія на те, що з часом виросте Духовна держава Українська. 

Особливе місце в циклі "У казематі" займає поезія "Садок 
вишневий коло хати". Як зазначає І. Дзюба, "ця чудова ідилія 
постала не тільки як контраст до в'язничної реальності, як пси-
хологічна компенсація тяжких переживань, психологічний і 
естетичний вихід із стресу, – а й як гостра туга за втраченим, що 
тепер по-новому постає в уяві, особливо яскраво вписується 
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в його постійне утвердження традиційних етичних і естетич-
них цінностей українського сільського побуту, краси родинного 
життя – того, за чим Шевченко тужив і що протиставляв розкла-
довій дії кріпосництва" [12, с. 398].  

Цикл завершується прощальним словом до друзів у неволі. 
"Чи ми ще зійдемося знову?": 

 
Свою Україну любіть, 
Любіть її… Во время люте, 
В остатню тяжкую минуту 
За неї Господа моліть.  

 
Це те, що Шевченко передусім прагне донести до своїх наща-

дків. Саме про це найбільше думає поет, перебуваючи в неволі. 
Він був на засланні з 9 червня 1847 р. по 1 серпня 1857 р. Це 
майже десть років заслання та солдатчини. Тож "спробуймо уяви-
ти трагедію геніальної людини в розквіті творчих сил, у захоп-
ленні великими планами діяльності культурної і громадянської; 
оточеної любов'ю і визнанням усіх чесних і мислячих земляків; 
людини, яка вже стала голосом свого народу, – і киненої в смер-
дючу казарму, на приниження й знущання з боку тупих солдафо-
нів, які вимагають "тягнуть носок" і зубрити статути та запам'ято-
вувати імена всіх, по ранжиру, малих і великих начальників… 
Киненої на невизначений строк (могло бути й назавжди)… Із за-
бороною писати й малювати – тобто здійснювати своє призна-
чення, просто бути собою…" [12, с. 424]. Проте заслання в житті 
Шевченка стало водночас глибокою кризою та водночас відро-
дженням творчого духу. Незважаючи ні на що, він прагнув зали-
шитися самим собою. І це йому вдалося. Він повернувся звідти, 
сповнений такої ж сильної відданості народові, його духові. 

Загалом поезія періоду заслання продовжує попередню твор-
чість. Водночас вона засвідчує глибину його творчого генія, праг-
нення дійти до самих основ і себе самого, і свого народу, невідді-
льною частиною якого Шевченко завжди себе відчував і мислив. У 
поезії "Царі" (1848) він жорстко висловився про гнобителів свого 
народу, не боячись за те, що буде покараний ще страшніше: 

 
Бодай кати їх постинали,  
Отих царів, катів людських. 
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Водночас він репрезентує свою головну зброю в боротьбі за 
Духовну державу, зброю, яку він ніколи не складе. Це – слова:  

 
Ну що б здавалося слова, слова… 
Слова та голос – більш нічого. 
А серце б'ється – ожива, 
Як їх почує!.. Знать, од Бога 
І голос той і ті слова ідуть меж люди! 

 
Категорія волі, незалежності набуває все більшої актуальнос-

ті та значущості поряд із неволею. У творі "Г. З." Шевченко зі-
ставляє ці дві сили: 

 
Немає гірше, як в неволі 
Про волю згадувать. 

 
Він увесь сповнений сильного і нездоланного прагнення "піду 

шукати правди І тієї слави". Він звертається до української землі 
зі словами:  

 
Ой чого ти почорніло, 
Зеленеє поле? 

На що отримує відповідь:  
Почорніло я од крові 
За вольную волю. 
Круг містечка Берестечка  
На чотири милі 
Мене славні запорожці  
Своїм трупом вкрили.  

 
Не зовсім радісні думки сповнюють серце поета, спостеріга-

ючи всю цю картину. У вірші "Заросли шляхи тернами…" 
(1849) він висловлює єдине бажання: 

 
…О Господи! 

Дай мені хоч глянуть 
На народ той убитий, 
На тую Украйну! 
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Образи борців за Духовну державу представлені в поемі 
"Неофіти" (1857). Передусім Шевченко вважає за необхідне ви-
ховати сильну волю та прагнення до боротьби в душах своїх 
співвітчизників: 

 
Молю, ридаючи, пошли, 
Подай душі убогій силу, 
Щоб огненно заговорила, 
Щоб слово пламенем взялось, 
Щоб людям серце розтопило. 
І на Украйні понеслось, 
І на Україні святилось 
Те слово, Божеє кадило, 
Кадило істини. Амінь. 

 
Як і завжди, головною зброєю Шевченко вважає слово. Це 

саме та зброя, яку сам Господь Бог дав людям, яку в них ніхто 
не зможе забрати. 

В останні роки життя творчість Шевченка перейнята осмис-
ленням пройденого життєвого шляху. Так, у вірші "Доля" (1858) 
він резюмує: 

 
Ми просто йшли; у нас нема  
Зерна неправди за собою. 
Ходімо ж, доленько моя! 
Мій друже вбогий, нелукавий! 
Ходімо дальше, дальше слава, 
А слава – заповідь моя. 

 
Саме "слава" як добра пам'ять серед нащадків про зроблені 

справи, як усвідомлення виконання своєї життєвої місії, як ро-
зуміння власного призначення для утвердження національного 
буття є для Шевченка головним критерієм самореалізації на 
благо свого народу і Вітчизни. Вільна держава та повноправ-
ний народ – ось основний аспект Духовної держави. 

Передусім народ у межах Духовної держави повинен бути 
в центрі уваги. Так, у "Подражанії 11 псалму" (1859) поет стверд- 
жує й навіть дає обіцянку: 
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…возвеличу 
Малих отих рабів німих! 
Я на сторожі коло їх 
Поставлю слово.  

 
І після цього він показує те, яким же має бути життя народу 

в новій державі – Духовній державі, як у поезії "Ісаія. Глава 35": 
 

І спочинуть невольничі  
Утомлені руки, 
І коліна одпочинуть, 
Кайданами куті! 
У такій державі  

… святая 
На землю правда прилетить 
Хоч на годиночку спочить, 
Незрячі прозрять, а кривиє, 
Мов сарна з гаю, помайнуть. 
Німими отверзуться уста; 
Проллється слово, як вода, 
І дебрь-пустиня неполита, 
Зцілющою водою вмита, 
Прокинеться; і потечуть 
Веселі ріки, а озера 
Кругом гаями поростуть, 
Веселим птаством оживуть. 
Оживуть степи, озера, 
І не верствовії, 
А вольнії, широкії, 
Скрізь шляхи святії 
Простеляться; і не найдуть  
Шляхів тих владики, 
А раби тими шляхами 
Без ґвалту і крику 
Позіходяться докупи, 
Раді та веселі. 
І пустиню опанують 
Веселії села. 
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Це фактично намальований Шевченком образ ідеального су-
спільства, яке він прагнув утілити на теренах України. Тут світ 
природи і світ людей цілком і повністю гармоніюють між со-
бою. Якщо у попередній творчості світ прекрасної української 
природи був прямою протилежністю несправедливому суспіль-
ному устрою, то тут він віддзеркалює благодать суспільну. 

Загалом образ Духовної держави у спадщині Тараса Шевчен-
ка не є статичним. Він динамічний і змінний, розвивається від-
повідно до того, як змінюється світогляд митця, його погляди на 
життя. Цей образ присутній в усій творчості митця. Він творив 
його, переходячи різні життєві етапи, будучи кріпаком, вільним, 
в'язнем і знову вільним. У цьому образі зафіксований сам Шев-
ченко та його доба. 
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ШЕВЧЕНКІВСЬКА ІДЕЯ 
ЯК УКРАЇНСЬКА ДУХОВНА МІСІЯ 

 
 
У постаті Тараса Шевченка відбилася історія України. 

Його спадщина репрезентує поєднання християнського 
гуманізму та національного світогляду. Колективне й індиві-
дуальне тут тісно між собою пов'язані, постають як єдине ці-
ле. Погоджуємося з думкою І. Дзюби про те що "істинно вели-
кий поет – це поет, який виразив не лише глибини власної 
індивідуальної природи та своє людське призначення, не лише 
образ своєї нації, свого суспільства та поняття своєї доби, а й ще 
ширший погляд на світ у поняттях, що набули значення загаль-
нолюдських і вічних, принаймні в тих вимірах, у яких і пер-
ше, і друге взагалі можливе. Однак при цьому всі три відзначені 
духовні сфери великого поета не просто доповнюють одна одну 
чи одна з одною взаємодіють, фрагментарно сполучаються. Во-
ни існують одна в одній. Вони взагалі неможливі одна без од-
ної, бо тільки одна в одній реально втілюються" [12, с. 614]. 

У світовій літературі існують так звані вічні, універсальні те-
ми, кожна з яких має водночас і свій антипод. Це Бог і диявол, 
істина і лжа, правда і кривда, добро і зло, справедливість і не-
справедливість, свобода і неволя, закон і сваволя, любов і нена-
висть, дружба та ворогування, вірність і зрада, переступ і кара, 
помста і прощення, вина і покута, Вітчизна, Батьківщина, Рідна 
сторона і чужина, материнство, родина, совість, честь, гідність, 
доля, Віра, Надія, майбутнє і минуле, слово, влада й інші. Фак-
тично, усі ці теми пов'язані з феноменом Духовної держави 

Висновки  
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у творчості Тараса Шевченка. Так чи інакше кожна з них осмис-
люється митцем й отримує свою інтерпретацію. Водночас усі ці 
теми складають аспекти феномену Духовної держави. 

Одним із найбільш поширених феноменів у спадщині Тара-
са Шевченка є феномен Слави. Загалом у європейській культурі 
поняття Слава має переважно громадянський або індивідуаліс-
тичний зміст. Воно розуміється як стимул до діяльності, як па-
м'ять серед нащадків. Також Слава постає як знак і символ на-
родного визнання та пошани. У християнській традиції Слава 
має характер Божої, Господньої, Небесної, що є запереченням 
Слави мирської, людської та протиставляється їй. У Біблії Божа 
Слава – це Слава Творця і Вседержителя світу, це шлях спілку-
вання людини з Богом. Моральний імператив Божої Слави ре-
презентований у Псалмах Давидових. Лицарська слава в добу 
Київської Русі поєдналася зі славою християнських подвижни-
ків, а в епоху Бароко, у часи гетьманщини виник та утвердився 
феномен козацької слави. Саме останню найчастіше зустрічаємо 
в ранній поезії Тараса Шевченка. Поет обороняє славу свого на-
роду, він сподівається на історичний реванш: 

 
Бо слава здорово кричить 
За наші голови… 

 
Слава є для Тараса Григоровича незаперечним свідченням 

невмирущості рідного народу. Це шлях його самоствердження: 
 

Наша дума, наша пісня 
Не вмре, не загине… 
От де, люде, наша слава, 
Слава України!.. 

 
Загалом для митця Слава є рисою національного життя 

й буття. І. Дзюба з цього приводу справедливо наголошує: 
"Слава є свого роду критерієм і коригентом рівня громадського 
життя й самоусвідомлення" [12, с. 634]. Творцем і носієм слави 
в розумінні Шевченка є козацтво як рушійна сила українського 
державотворення. На думку І. Дзюби, поняття Слави у Шевчен-
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ка є демократизованим і соціалізованим, воно сповнене історич-
ного змісту, тобто є історіотворчим, а також культуротворчим. 
Відтак, "Слава – це правда буття України, модус самоствер-
дження українського народу" [12, с. 634]. 

Для Тараса Шевченка Слава – це визначальний мотив усієї 
творчості, а також важливий чинник власного життя. Воля 
в Шевченка багатоаспектна. Передусім це стимул для життя й 
діяльності. Це умова долі. І. Дзюба наголошує, що "частіше воля 
в Шевченка стосується об'єктивного становища людини або на-
роду, міри їхнього самовладання. Воно дістає велике соціальне 
навантаження, просякнуте водночас високим моральним почут-
тям, вираженим в означенні братерська воля: "Братерськая наша 
воля // Без холопа і без пана…" [12, с. 651]. 

Протягом тривалого часу дослідники бачили у творчості 
Шевченка насамперед заклики до народного повстання, до со-
ціальної чи національної помсти, бунту. Так, такі мотиви в ньо-
го існують. Інші ж учені, насамперед з української діаспори, 
наголошували на тому, що у спадщині поета присутні й домі-
нують мотиви євангельського милосердя та всепрощення. Це 
так само притаманне його творам. Усе ж визначальним є те, що 
творчість Шевченка багатогранна й багатоаспектна. Вона 
поєднує у собі всі ці мотиви і теми, ставлячи їх на служіння 
визначальній ідеї – ідеї Духовної держави. 
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