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АКТУАЛЬНА ТЕМА
Віктор Неборак

ГАЙДАМАКИ–2014
Відомо, що «Гайдамаки» – найбільша за
обсягом поема Тараса Шевченка. Поет написав
її в Санкт-Петербурзі, закінчив 7 квітня 1841
року (за старим стилем). Того ж року поему
було опубліковано. Шевченко ризикнув
надрукувати поему власним коштом і за якийсь
час пересвідчився, що розповсюдити її
непросто. Видавець першого «Кобзаря» (1840)
Іван Лисенков придбав у поета 800 примірників
нерозпроданого тиражу. Шевченко продав
Лисенкові в «вечное и потомственное владение» право на видання своїх творів, що
ввійшли до «Кобзаря» 1840 року і поеми
«Гайдамаки». Спритний видавець зверстав
придбані примірники з «Кобзарем» і пустив у
світ «Чигиринський Кобзар і Гайдамаки»
(1844). Не знаю, чи Лисенков і його спадкоємці
отримали зиск з видання поезій Шевченка, чи
захищене було в ті часи авторське право. Та для
студента Петербурзької Академії мистецтв така
угода була, напевно ж, вигідною.
Ця поема для Шевченка була амбітним, як
тепер прийнято говорити, проектом. Перший
«Кобзар» багато хто сприйняв як обробки
українського фольклору. Шевченкові розходилося в тому, щоб написати величну,
співмірну з поемами найвизначніших європейських романтиків, епопею з недавньої
історії України. Поет працював над нею більше
року, а це нелегко було поєднувати з інтенсивним навчанням в Академії. Тому 1840 роком
датовано лише дві поезії – «Н. Марковичу» і
чотиривірш «На незабудь Штенбергові». Не
маю
сумніву,
що
більшість
розділів
«Гайдамаків» теж були написані 1840 року.
Хіба не дивовижно, що 26-річний улюблений учень знаменитого Карла Брюллова,
відвідувач літературних салонів і столичних
театрів, помічений критикою успішний автор
першої книги віршів обирає темою поеми
народне повстання, і цензура дає дозвіл на
публікацію такого ризикованого твору!
Симпатії Шевченка безумовно на боці
гайдамаків, хоч він і висловлює жаль з приводу
їхньої жорстокості:

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!
(Розділ «Гупаліївщина»)
Ймовірно, цензор бачив у поемі антипольське спрямування і вважав, що полякам
варто нагадати події Коліївщини 1768 року,
щоб застерегти їх від повстань проти царя,
влада якого гарантувала міжнаціональний і
міжконфесійний мир. Та навряд чи Шевченко
сподівався, що серед читачів поеми будуть
поляки. Він відсилав своїх гайдамаків, своїх
«синів» (створених ним у Петербурзі літературних персонажів) в Україну, де «найдеться
душа щира, / Не дасть погибати ...» У вступі
гайдамаки звертаються до автора як до батька з
проханням благословити їх на пошуки долі в
широкому світі. Чи означає це лише успіх
поеми в читачів? Чи, може, йдеться про те, щоб
«літературні» гайдамаки нагадали нащадкам
справжніх коліїв, байдужим онукам-кріпакам,
славу їхніх дідів? Ясна річ, Шевченкові йшлося
про відродження козацько-гайдамацької слави,
про всенародне повстання (згадаймо слова
«Заповіту») за волю, за право українців бути
господарями на своїй землі.
Шевченкові гайдамаки вважають своїми
ворогами поляків і євреїв, безжально вбивають
їх, не зважаючи на вік і стать. Уникнути
розправи вдається лише перебраному на
гайдамаку корчмареві Лейбі, в якого Ярема був
наймитом. У розділі «Конфедерати» Лейба,
рятуючи свою сім’ю і статки, наводить конфедератів (озброєний загін польської шляхти) на
вільшанського титаря. Мовляв, титар має
багато грошей і вродливу доньку Оксану.
Таким чином, Лейба стає співучасником
злочину конфедератів, які закатували титаря і
полонили Оксану. Та той же Лейба в розділі
«Бенкет у Лисянці» з’являється як посланець
Ґонти і потрапляє на очі Яремі. Галайда впізнає
свого колишнього господаря, вивідує у нього,
що Оксана – поряд, за словами Лейби, «В
будинку... з панами... / Вся в золоті...». Не
питаючи дозволу в Залізняка, Ярема вирішує
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визволити свою кохану. Про це заключні рядки
розділу: «Ярема з Лейбою прокрались / Аж у
будинок, / В самий льох; /
Оксану вихопив чуть жúву / Ярема з льоху
та й полинув / У Лебедин...» Таким чином,
Шевченко дає шанс на порозуміння між
українцями і євреями. Варто відзначити, що
Лейба діє під тиском як конфедератів, так і
гайдамаків, намагаючись врятувати своє життя.
Яремою ж керує сліпа лють, жадоба помсти і
любов до Оксани. Він переховує свою кохану в
лебединському жіночому монастирі і через
тиждень вінчається з нею. Та вже ввечері
вертається, «Щоб не сердить отамана», в
гайдамацький стан і «з Залізняком / Весілля
справляє / В Уманщині, на пожарах». Тобто
гайдамацьке весілля – це бій, нещадне
винищення ворогів, з якими неможливі жодні
компроміси.
Шевченко змальовує побоїща загальним
планом, та якнайдетальніше зображує вбивство
Ґонтою своїх синів-католиків і їхнє таємне
нічне поховання. Це найтрагічніші сторінки
поеми, синовбивство, спровоковане міжконфесійним конфліктом. Ґонта руйнує школу
базиліан (греко-католицьких монахів ордену
василіан), де вчилися його діти. Саме у цьому
розділі поеми («Ґонта в Умані») лють
гайдамаків обертається проти них самих.
Вбивство
Ґонтою
синів
–
безглузде,
демонстративне, поза людським і Божим
законом. Виявляється, що в цій бійні українці
нищили українців. Спроба синів порозумітися
зі своїм батьком була невдалою. Історичний
Ґонта своїх синів не вбивав. Цей епізод
Шевченко запозичив з роману польського
письменника М. Чайковського «Вернигора». Чи
означає це, що в певній «точці неповернення»,
коли народ змушений відстоювати свої права
гайдамацькими
методами,
порозуміння
неможливе? Після втрати ватажків Шевченкові
гайдамаки розходяться хто куди. Доля Яреми і
Оксани – невідома, хоч є надія, що десь далеко,
біля моря, вони щасливо живуть і добра
наживають, адже старі гайдамаки співають: «А
в нашого Галайди хата на помості. /Грай, море!
добре, море!/ Добре буде, Галайда!» Доля
Шевченкових «Гайдамаків» – дивовижна. Це
саме той випадок, коли літературні герої знову
втілюються у житті. У 20-х роках минулого
століття
гайдамаччина
відродилася
в
повстанському
русі
Холодноярівської
республіки. Під час Другої світової війни – в
боротьбі Української Повстанської Армії. І
тепер будь-якої миті може стати грізною
дійсністю.
Хвилеподібні стани України, які відчув і
4

відтворив Шевченко, – це гомін пробудження
(народне збурення, гайдамаччина, повстання) і
сон (поневолення, заціпеніння). Ми живемо в
час,
коли
Україна
вкотре
повільно
пробуджується. Чого слід чекати від цього
пробудження? У хрестоматійному вірші
Шевченка «Мені однаково, чи буду...» є слова,
які, на мою думку, стосуються саме
сьогоднішнього дня: «Та не однаково мені, / Як
Україну злії люде / Присплять, лукаві, і в огні /
Її, окраденую, збудять...» Процес обкрадання
України, який спостерігав ще Шевченко, за
роки Незалежності набув неймовірного
розмаху. Вогонь, в якому пробуджується
Україна – справжній, неметафоричний, вогонь
палаючих шин і підпалених автомобілів, який
перекинеться і на будівлі, і все, що здатне
горіти, якщо несправедливе володарювання
крадіїв продовжуватиметься. «Соціальні ліфти»
знову зупинилися. Чому Ярема пішов у
гайдамаки? – Тому що не хотів усе своє життя
бути наймитом. Тисячі і тисячі євромайданівців
також не хочуть злиденного животіння для себе
і своїх дітей, а тому готуються до війни,
оточуючи свої залоги-майдани барикадами,
формуючи бойові сотні, щоразу більше
нагадуючи Запорозьку Січ, яка перемістилася в
центр Києва. Майдан хоче миру, та готується
до війни. Пролилася невинна кров. Імена жертв
облетіли світ. Що буде, коли гальма відмовлять
і енергія помсти заволодіє зневаженими
людьми?
Шевченківський
ювілей
не
вдасться
розчинити в патетичних офіційних державних
заходах. Ми всі побачимо, як пробуджена в
огні Україна відзначить 200-ліття свого
пророка. Тарас Григорович – це не запорошені
томи, а Живе Слово. Не маю жодного сумніву,
що це вибухове Слово на боці зневажених,
вбогих і знедолених, а не можновладних,
крутих і золотовалютних. Воно – могутня
зброя, значно ефективніша, ніж та, що в
розпорядженні силових структур. Відлік йде на
дні і години.
Формуються фронти і конфедерації.
Лунають взаємні звинувачення.
Тверезі голови закликають владу нарешті
почути вимоги народу.
А тим часом Ґонта і Залізняк і їхнє
повстанське військо сходять зі сторінок
мільйонів «Кобзарів» – погуляти пробудженою
Україною, послухати майданних пісень,
воріженьків поскладати на купи.
«Добре буде, Галайда!» – Якось воно буде...
12.02.2014, м.Львів
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НАУКА – ШКОЛІ
Євген Нахлік

Шевченкова покритка:
життєва основа, літературна інтертекстуальність,
сюжетні варіації, семантика й еволюція образу
Життєва основа
Образ покритки належить до наскрізних і
найпоширеніших у Шевченковій творчості, а
серед жіночих образів є центральним. У народі
покритка – зганьблена дівчина, яка втратила
цноту, завагітніла, або, найчастіше, мати, яка
народила позашлюбну дитину (байстря). Такій
незаміжній дівчині або жінці-матері коротко
обстригали волосся (тому її ще називали
стригою – див. першу, р. 269, і другу, р. 290,
редакції «Відьми») та покривали голову
ганчіркою (звідси народна назва – покритка)1.
Притім покривали відразу, як тільки ставало
відомо, що дівчина втратила цноту, а то більше
– понесла. Моральна доцільність цього
народного обряду – «мудрого, благодійного»,
як вважав український письменник, етнограф
Степан Ніс, – полягала не лише в тому, щоб
відвернути інших дівчат од спокуси піддатися
плотській утісі до одруження, а й у тому, щоб
вагітна дівчина вже не могла приховати свій
поважний стан, а при нагоді скоїти ще тяжчий
гріх: нишком позбутися ненародженої чи навіть
народженої дитини2. Цілковите ж утвердження
в маргінальній соціальній ролі покритки
відбувалося після народження дитини3.
У
Шевченковому
зображенні
обряд
покривання виконали над Катериною, героїнею
однойменної поеми, коли ще тільки стало
відомо про її позашлюбну вагітність: про
дівчину «слава на все село / Недобрая стала»
(рр. 35–36); а як
Пішов москаль в Туреччину;
Катрусю накрили.
Незчулася, та й байдуже,
1

У різних регіонах України були поширені також назви
скритка, накритка (Ст. фон-Нос. «Покрытка» //
Киевская старина. – 1882. – Т. 1. – Кн. 2: Февраль. – С.
427), завитка, зведениця, копелиця, підходжайка [Кісь
Оксана. <Розділ:> 11. Покритка: доля самотньої матері //
Кісь Оксана. Жінка в традиційній українській культурі
(друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). – 2-ге вид. –
Львів, 2012. – С. 209].
2
Ст. фон-Нос. «Покрытка». – С. 427–429.
3
Кісь О. <Розділ:> 11. Покритка: доля самотньої матері. –
С. 220.

Що коса покрита;
<…>
Не журиться Катерина –
Слізоньки втирає,
Бо дівчата на улиці
Без неї співають.
(рр. 43–46, 58–60)
Вагітна дівчина-покритка перебуває у
суперечливому
психологічному
стані,
переживаючи амбівалентні почуття туги за
«чорнобривим» (рр. 48, 49), сподівання на його
повернення («Обіцявся вернутися. / Тойді
Катерина / Буде собі московкою, / Забудеться
горе», рр. 51–54) й затамованої гіркоти від
свого ганебного становища («Не журиться
Катерина – / Вмиється сльозою», рр. 61–62).
Принизливий народний обряд стриженняпокривання, що є пародією на весільний обряд
покривання хусткою, змальовано в «Лілеї»:
Тілько мої довги коси
Остригли, накрили
Острижену ганчіркою.
Та ще й реготались.
Жиди навіть нечистії
На мене плювали.
(рр. 51–56)
Ставлення до покритки в українському селі
диктувалося моральними нормами патріархально-сімейного устрою. Етнолог Анатолій
Пономарьов пояснював:
«Особливо ж негативно сприймалося народження позашлюбної дитини, оскільки неслава
падала не лише на дівчину, її матір та родину, а й
на усе село. Вважалось, що за цей гріх його
мешканці будуть покарані неврожаєм або мором.
Отже, село намагалось позбавитись [грамотно
було б сказати: позбутися. – Є. Н.] дівчини та її
дитини.
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Такі норми моралі були досить поширеними
на Україні до XVIII ст.»1.
Однак Шевченко не раз змальовував, як і за
його часів бідолашна покритка змушена була
залишати рідне село (в тій-таки «Катерині», у
«Наймичці»). Показовий приклад недолі
покритки, зведеної паничем, схематично
накреслено в поемі «Сон – У всякого своя
доля»:
То покритка попідтинню
З байстрям шкандибає,
Батько й мати одцурались
Й чужі не приймають!
Старці навіть цураються!!
А панич не знає,
З двадцятою, недоліток,
Душі пропиває!
(рр. 141–148)
Прикметний образ покритки, змушеної з
байстрям покинути рідну домівку, змальовано
й у вірші «У нашім раї на землі»:
Великомученице! Села
Минаєш, плачучи, вночі.
І полем-степом ідучи,
Свого ти сина закриваєш.
Бо й пташка іноді пізнає
І защебече: – Он байстря
Несе покритка на базар.
Безталанная! Де ділась
Краса твоя тая,
<…>
Все забрала дитиночка
І вигнала з хати.
І вийшла ти за царину,
З хреста ніби знята.
Старці тебе цураються,
Мов тії прокази.
А воно таке маленьке,
Воно ще й не лазить.
(рр. 48–66)
Явище покритництва було досить поширеним у підросійській Україні за часів кріпаччини. За метричними записами 1829 р. села
Кирилівки (Керелівки), де жила Шевченкова
родина, на 103 народжених дітей припадало 13
«незаконних», тобто позашлюбних2. У спо1

2

6

Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. – К.,
1991. – С. 588. Коментар до нарису Миколи Маркевича
«Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян».
Білокінь С. Любов Мулява: остання з славетних //
Гончарівські читання (Четверті). Колективне та
індивідуальне як чинники національної своєрідності

відних розписах Кирилівської церкви за 1832 р.
прямо зазначено, що Шевченкова сестра у
других Катерина Григорівна Онистратенко є
«покритка», у віці 22 років, і має однорічну
доньку Ганну, а в церковній метричній книзі за
1832 р. записано, що 2 лютого кріпачка Павла
Васильовича
Енгельгардта
«Катерина
Григорівна Онистратенкова дівка народила
дочку Ганну»3. За припущенням Петра Жура, її
ім’я поет дав героїні поеми «Катерина». В рік
першого приїзду Шевченка до Кирилівки
(1843) в ній, за сповідними записами,
налічувалося 17 покриток4. Ці та інші такі
факти склали життєву основу наполегливого
Шевченкового опрацювання теми покритки.
Треба мати на увазі, що народна
соціонормативна культура, крім накладання
санкцій на покритку та зведенню стилю її
взаємин із громадою до уникання, все-таки
давала їй шанс стати суспільно повноправною
жінкою завдяки одруженню (покриткам
траплялося вийти заміж переважно за вдівців,
які вже мали дітей; шанси на вдаліший шлюб
зростали, якщо покритка була з заможної
родини й могла розраховувати на посаг у
вигляді землі, худоби тощо). Ставлення в
народі до незаконнонароджених дітей також
було неоднозначним: то вважали, що з них
виходять погані люди, то, навпаки, гадали, що
їм щаститиме в житті. З огляду на останнє,
охоче йшли в куми до покритки, зокрема навіть
заможні люди, сподіваючись, що частина
щасливої долі байстряти може перейти до
хрещених (хресних) батьків, яким добре
вестиметься в господарстві5. Звідси дослідниця
дійшла висновку, що «становище матеріпокритки в селянській громаді та сім’ї хоч і
було досить складним, однак небезвихідним»,
тож
її
«життєва
драма
не
завжди
перетворювалась на трагедію, що її змальовує
художня література», зокрема Шевченко, де
«найчастіше маємо справу не стільки з описом
повсякденних
колективних
уявлень
та
реального трибу життя української людності,
скільки з художніми гіперболами, символами,
які свідомо чи несвідомо використав митець,
щоб передати певні соціальні ідеї»6 (додаймо,
що й ідеї антропологічні, психологічні,
екзистенційні).

народного мистецтва. Музей Івана Гончара в 1996 році:
Програма, тези і резюме доповідей. – К., 1997. – С. 16.
3
Жур П. Літо перше: з хроніки життя і творчості Тараса
Шевченка. – К., 1979. – С. 73–74.
4
Там само. – С. 78.
5
Кісь О. <Розділ:> 11. Покритка: доля самотньої матері. –
С. 221–223.
6
Там само. – С. 222, 226.
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Літературні передтексти Шевченкового опрацювання теми зведеної дівчини
Тема дівчини з простолюду, яку спокусив та
покинув представник вищої суспільної верстви
(дворянин, улан, гусар тощо), активно
розроблялася в європейських літературах і до
Шевченка, зокрема в російській та українській.
Дослідники вже звертали увагу на можливий
вплив «Фауста» Ґете (трагедія зрадженої
дівчини-матері в образі Ґретхен, сцени її
божевілля, мотив гріха і спокути матерідітовбивці) на Шевченкові поеми «Катерина»,
«Слепая», «Марина» та інші подібні твори1. Як
«літературну паралелю» трактував Юрій
Бойко-Блохин наявне у другій частині
«Фауста», з якою Шевченко, «може, й не був
знайомий», «піднесення земної покритки в
небесну вибранницю» і те, що український поет
(треба думати, в «Марії») «підніс покритку на
вершини небесної чистоти»2.
Виявлені на сьогодні найімовірніші передтексти Шевченкового раннього опрацювання теми
зведеної дівчини – це «Еда, фінляндська повість»
(1826) Євгенія Баратинського і «Сердешна
Оксана» Г. Квітки-Основ’яненка. З «Едою», яку
Шевченко читав під час навчання в Академії
мистецтв наприкінці 1830-х рр., його «Катерину»
зближують, за спостереженням Магдалини ЛаслоКуцюк, подібні сюжетні ходи, ситуації, зображення персонажів3. На думку румунської
україністки, «саме поема “Еда” Баратинського
наштовхнула Шевченка на розроблення теми
зведениці у плані розкриття колоніального
становища України»4. Справді, в поемі російського романтика протиставлено загарбницьку
імперську Росію та підкорену героїчну Фінляндію:
Ты покорился, край гранитный,
России мочь изведал ты
И не столкнёшь её пяты,
Хоть дышишь к ней враждою скрытной!
Срок плена вечного настал,
Но слава падшему народу!
Бесстрашно он оборонял
Угрюмых скал своих свободу.
Из-за утёсистых громад
На нас летел свинцовый град;
Вкусить не смела краткой неги
Рать, утомлённая от ран:
1

2
3
4

Музичка М. Порівняльний аналіз трагедії Гете «Фауст»
та поеми Шевченка «Катерина» // Тарас Шевченко. Текст і
контекст. Катерина. – Черкаси, 2009. – С. 188–200.
Бойко Ю. Творчість Тараса Шевченка на тлі західньоевропейської літератури. – Мюнхен, 1956. – С. 50.
Ласло-Куцюк М. «Катерина» Шевченка і «Еда» Баратинського // Радянське літературознавство. – 1975. – № 8.
Ласло-Куцюк М. Образ зведениці у поемах Шевченка //
Ласло-Куцюк М. Творчість Шевченка на тлі його доби. –
Бухарест, 2002. – С. 166.

Нож исступлённый поселян
Окровавлял её ночлеги!
(«Эпилог»)
Баратинський звертав увагу також на те, що
серед місцевого фінського населення існувала
сувора моральна заборона дівчатам зближуватися з російськими воїнами-окупантами.
Проста фінська дівчина Еда («Отца простого
дочь простая») мовить до російського гусара,
який, бувши на постої в хаті її батьків, зваблює
красуню:
«С тобою грустным я грустила.
Что ж? Я и в этом погрешила:
Нам строго, строго не велят
Дружиться с вами. Говорят,
Что вероломны, злобны все вы,
Что вас бежать должны бы девы,
Что как-то губите вы нас,
Что пропадёшь, когда полюбишь;
И ты, я думала не раз,
Ты, может быть, меня погубишь».
Хоча батько («крутой старик») сварливо
попереджав доньку: «Несдобровать тебе с
гусаром! / <…> / Кто мой обычай ни порочь, /
А потаскушка мне не дочь», – усе ж вона дала
себе підманути «хитрецу» гусарові й, покинута
коханцем-«предателем», наклала на себе руки.
Відштовхнувшись од поеми Баратинського, в
якій зі співчуттям зображено бідолашну
героїню-фінку, Шевченко в «Катерині» вже в
перших рядках застеріг українських дівчат од
кохання із завойовниками-росіянами:
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі – чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Москаль любить жартуючи,
Жартуючи кине;
Піде в свою Московщину,
А дівчина гине…
(рр. 1–8; також рр. 17–20)
Імпульс до створення «Катерини» з подібною сюжетною схемою могла дати «Сердешна
Оксана», з якою у Шевченковій «віршованій
повісті» збігаються окремі деталі й ситуації та
яку Шевченко, правдоподібно, читав у рукопису наприкінці грудня 1838 – на початку січня
1839 р.5

5

Івакін Ю. О. Коментар до «Кобзаря» Шевченка. Поезії
до заслання. – К., 1964. – С. 37–38.
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Парадигматичний сюжет та його варіації
Проти інших образів-концептів Шевченкової творчості образ покритки значно ширший:
він виходить за межі образу-концепту і
розгортається в сюжет, центральний або
епізодичний, у багатьох творах в різних
варіаціях. Тема ошуканої дівчини, стражденної
матері, покритки стала наскрізною у Шевченка.
Ще Михайло Драгоманов зазначив, що
«регабілітація матері-покритки була одною з
найлюбиміших думок Шевченка» і що
«“Марія” єго зовсім органічно завершує єго
трилогію “Катерина” – “Наймичка” –
“Марія”»1. Окреслену «трилогію» складають
три
найпопулярніші,
найбільш
знакові,
вершинні поеми, але творів, у яких заторкнуто
зазначену тематику, в Шевченковій поезії
значно більше, до того ж, крім поетичних, є ще
й прозові повісті. Іван Франко звернув увагу на
«численні варіації теми жінки-матері», що
починається в «молодечій поезії» Шевченка
поемами «Катерина», «Слепая», «Наймичка»,
«а в “Марії” доходить до найвищого вершка,
який тільки могла досягти фантазія поета
<…>»2. Григорій Грабович виокремлює у
Шевченковій
творчості
«ключові
темиструктури», серед яких головні – «Тризна»,
«Москалева криниця» й «Марія»3. Для
Шевченка характерні три парадигматичні
сюжети: 1) апостола/пророка; 2) грішника, що
розкаявся; 3) зведеної дівчини, покритки,
матері-страдниці. Останній виявнюється з
різною повнотою (або хоча б окремими
елементами) у поемах «Катерина», «Слепая»,
«Сон – У всякого своя доля» (епізодично й
контурно), «Наймичка», «Відьма», «Варнак»,
«Титарівна», «Марина», «Марія», віршах
«Лілея», «Русалка», «Не спалося, а ніч, як
море», «П. С.», «Із-за гаю сонце сходить», «Ой
люлі, люлі, моя дитино», «Ой крикнули сірії
гуси», «У нашім раї на землі»4, «І станом

1

2
3

4
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Драгоманов М. До історії аресту Шевченка в 1859 р. //
Листочки до вінка на могилу Шевченка в ХХІХ
роковини єго смерти. – Львів, 1890. – С. 10–11.
Франко І. Шевченкова «Марія» // Зібрання творів: У 50
т. – К., 1983. – Т. 39. – С. 300.
Грабович Г. Символічна автобіографія у Міцкевича і
Шевченка // Грабович Г. Шевченко, якого не знаємо: (З
проблематики символічної автобіографії та сучасної
рецепції поета). – К., 2000. – С. 62.
Вірш «У нашім раї на землі» уперше надруковано за
«Більшою книжкою» під довільною редакційною
назвою «Мати-покритка» (Основа. – 1862. – <№ 8>:
Серпень). За публікацією «Основи» під тією самою
редакційною назвою «Мати-покритка» вперше введено
до збірки творів поета у виданні: Кобзарь Тараса
Шевченка / Коштом Д. Е. Кожанчикова. – СПб., 1867.
Редакційна назва неточна, бо лише в другій частині

гнучим, і красою», «Титарівна-Немирівна»,
повістях «Наймичка», «Варнак», «Музыкант»,
«Капитанша», «Близнецы».
Шевченко опрацьовує сюжет покритки в
різних варіаціях:
–
покинута
офіцером-дворянином
і
відкинута батьками й односельцями, незаміжня
мати шукає і знаходить свого звабника, проте
він одштовхує її, й вона залишає дитину на
шляху, щоб її взяли «москалики» (солдати), а
сама з відчаю топиться; синочок, до якого
«москалям байдуже» (вони його «минули»), але
якого підібрали «лісничі» (рр. 667–669),
підрісши, стає повожатим у кобзаря, випадково
зустрічається з батьком, який упізнав його,
схожого на матір, але не взяв до себе
(«Катерина»);
– «дидыч молодой» (р. 444) (панич)
спочатку пускає «покрыткой» (р. 480) свою
кріпачку, а згодом, ставши самостійним
дідичем, «бесстыдно пьяный» (р. 779), ґвалтує
її доньку від нього ж; охоплена жадобою
помсти, донька зарізала «пана-палача» (р. 976)
й підпалила панські палати («Слепая»);
– полишена на саму себе, покритка (із
заможної сім’ї: «Я була багата…» – каже вона
про себе, р. 31) підкидає своє немовляткобайстря вже немолодій бездітній парі, а сама
знаходить у собі досить сили й стійкості, щоб
стати у них наймичкою і в такій поставі до
останку опікуватися рідним сином (поема і
повість «Наймичка»);
– кріпачка стає покриткою, народивши
позашлюбну доньку від пана, й невдовзі
помирає; пан бере дівча до себе «догодувати».
У нього донька «виросла, викохалась / У білих
палатах», і лише коли він її покинув, поїхавши
«десь далеко», дізналась, що вона «байстря», до
того ж – «його дитина». Зганьблена
односельцями як покритка, донька помирає
(«Лілея»). З її монологу можна зробити двоякий
висновок: або вона вважає себе за невинну
жертву панської розпусти (бо, правдоподібно,
була присилувана паном-батьком до плотської
близькості), або ж стала жертвою підозрілості й
ненависті до пана з боку немилосердних селян,
які мали її за панську розпусницю, хоча вона
такою насправді не була. Контекст інших
подібних ситуацій у Шевченковій поезії, у яких
однозначно зображено батькове присилування
доньки до інцестуальної близькості («Слепая»,
«Відьма», «Княжна»), схиляє до думки, що й у
«Лілеї» завіршовано нав’язливу для поета
вірша зображено покритку з байстрям (рр. 47–88), а в
першій – шлюбну матір з дітьми (рр. 1–46).
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проблему
інцесту,
хоча
ще
досить
завуальовано, натяками. Так, з того, що батько
не признався дівчині, що вона його дитина,
можна здогадуватися, що зробив він це або
задля її користі, безпеки, або для своєї вигоди.
Та користі з цього для дівчини не було ніякої,
ні від чого він її не оберігав, а приховавши своє
батьківство, міг зробити з неї свою
неповнолітню полюбовницю. Та й виїхавши,
пан залишив доньку напризволяще, не
цікавився її долею, йому було байдуже до неї, а
це також наштовхує на думку, що він тримав
дівчину біля себе лише для своєї плотської
втіхи. Дивування ж дівчини з приводу того,
чому над нею виконали ганьбливий обряд
покривання, виказує, що вона сприймає себе як
невинну жертву не лише панського блуду й
свавілля, а й селянської жорстокості. Так
трактує свою нещасну героїню й автор,
виходячи з гуманних засад;
– щоб уникнути ганебної долі покритки,
зведена паном кріпачка топить байстря й далі
«розкошує» з паном у «високих палатах», хоча,
пускаючи за водою доньку, просила її
обернутись русалкою і при нагоді забрати з
собою батька, що не прийняв позашлюбної
дитини; натомість русалки вхопили з собою
«грішну матір» («Русалка»);
– покриткою стає кріпачка, яку, обстрижену
під хлопця, пан возив за собою у
наддунайських походах із «москалями» під час
російсько-турецької війни, та й покинув, коли
вона народила близнят. З байстрюками
покритка повертається у рідне село, пан узяв її
з дітьми до себе в палати, знову зробив своєю
коханкою, та коли діти виросли, відправив її до
Києва молитися, а сам «З дочкою ліг спати!.. /
А сина взяв у лакеї…» (перша редакція
«Відьми», рр. 291–292), відтак «Дочку на хорта
проміняв, / А сина в карти проіграв!» (перша
ред. «Відьми», рр. 446–447; за другою
редакцією, «Покинув Наталю / В Московщині»,
а «Сина Йвана молодого / Оддали в салдати»,
рр. 448–449, 451–452). Згубивши слід дітей,
покритка божеволіє, а згодом, вилікувана
циганкою, сама стає знахаркою;
– «пан заклятий» (р. 21) поставив умову
парубкові, що видасть за нього свою кріпачку,
якщо
той
дасть
відпускного
п’ятсот
карбованців. Парубок подався на заробітки, та
коли повернувся років за два, то дізнався, що
його Ганнуся ходила до панича, «Поки дитину
привела / Та у криниці й затопила» (рр. 53–54),
через що її вислали на Сибір. Парубок хотів
зарізати панича й підпалити палати, та того
«вже одвезли / У школу в Київ» (рр. 59–60).
Відтак парубок сам «пішов у москалі» (р. 62), а
дізнавшись, що його кривдника-панича

перевели до нього в частину, вже передумав
мститися («Не спалося, а ніч, як море»);
– «Старої пані бахур сивий» «пустив
покриткою» (рр. 91, 93) кріпачку, з якою думав
одружитись його кріпак. Той не лише жорстоко
помстився на всій панській родині, а й став
народним месником, одначе згодом розкаявся і
варнаком спокутував свій месницький розлив
крові (поема «Варнак», в однойменній повісті
звів дівчину панич);
–
зовсім
несподіваного
повороту,
неймовірного у своєму жахітті, набуває сюжет
покритки у «Титарівні». Тут кривдник –
«Найкращий хлопець, та байстрюк» (р. 24).
Через те, що титарівна «насміялася при людях»
із нього, вбогого, як нерівні (бо «він в сірій
свиті», р. 46–47), парубок вирішив їй жорстоко
помститися:
ставши
багатим
козаком,
підступно спокусив титарівну й зумисне пустив
її
покриткою.
Коли
та
залишила
новонародженого сина на цямрині – чи то для
того, щоб дитя само впало в криницю, чи для
того, щоб хто, йдучи по воду, підібрав його, –
ненаситний у своїй жадобі помсти Микита,
вистеживши титарівну, сам-таки вкинув
немовля у криницю, а затим викрив безталанну
перед громадою як убивцю власної дитини.
Громада покарала титарівну тим, що її «живую
положили / В домовину!.. й сина з нею!» (рр.
208–209);
– панський управитель ледь чи не з весілля
віддає «молодого» (кріпака) «в москалі», а
вподобану «молоду» (кріпачку) замикає в себе
у світлиці; коли ж вона, тужачи за своїм
обранцем, не піддавалася на вмовляння
спокусника й він, п’яний, спробував її
зґвалтувати, вона зарізала його, підпалила
панські палати, а сама, збожеволівши, загинула.
Нещасна не стала покриткою, але її сон
свідчить, що вона боялася нею стати: «З
байстрям розхристана бреду, / Сміються люде
надо мною, / Зовуть покриткою, дурною»
(«Марина», рр. 305–307);
– зрадливиця сходиться з «паномгульвісою», її молодого козака пан замикає у
льох, «А дівчину покриткою / По світу пускає»
(«Із-за гаю сонце сходить»);
– байстрюка народжує не дівчина до
заміжжя, а вдова, унаслідок цюхвилинної
пристрасті під час випадкової зустрічі із
січовиком, який заїхав до неї «на двір» та й,
очевидно, не обіцяв одружитися («Ой крикнули
сірії гуси»). Над вдовою, що народила
незаконну
дитину,
ганебного
обряду
покривання не вчиняли, адже під час першого
шлюбу над нею як дівчиною вже здійснювали
весільний обряд покривання хусткою, а під час
другого (який мав би бути до народження
9
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дитини) такий обряд уже не передбачався, тож і
пародійний обряд покривання утрачав сенс;
– покриткою, ймовірно, була мати
віолончеліста, титульного персонажа повісті
«Музыкант», за спогадами якого, батька він не
пам’ятає, а рано померла мати йому ніколи про
нього нічого не розповідала; разом із немовлям
вона переходила від одного селянина до
другого, а коли синочок почав ходити, хотіла
найнятися в когось на рік, але ніхто в селі не
хотів її приймати, аж нарешті взяв у найми
корчмар (ІІІ, 201–202). У тій-таки повісті
поміщик бере з собою в Петербург вихованкусироту зі свого домашнього пансіону, яка гарно
співає і хоче ознайомитися з мистецтвом
столиці, але ставить перед нею умову, щоб вона
стала його коханкою; у Петербург вона
приїхала вже вагітною і через кілька місяців
народила мертву дитину, а невдовзі й сама
померла в Петровській лікарні, куди її
відправив поміщик під виглядом своєї кріпачки
(ІІІ, 216–217);
– після перемоги над Наполеоном полковий
ад’ютант вивіз із Парижа французьку дівчину
під виглядом пажа й покинув її, вагітну, під
опіку полкового барабанного старости, унтерофіцера Якима Тумáна, українця з походження.
Під час родів француженка померла, а її дитя
узяв на виховання добродушний Тумáн. Коли
дівчині пішов сімнадцятий рік, її названий
батько не наважився взяти її заміж – мовляв,
«Грих от Бога, вона моя дитина. И люди
пальцями на мене показуватимуть. “Бач, –
скажуть, – старий дурень, для чого викохав
байстря”» (ІІІ, 325). А тим часом її викрав
капітан гвардії, багач, аристократ і гуляка, та,
обстригши, вивіз із собою у Вологду під
виглядом покойового козачка. Дізнавшись, де
його вихованка, Тумáн, узявши відпустку,
привіз її до себе, уже з дитям, а відтак, щоб
«люди головою не кивали та пальцями на нас
не показували» (ІІІ, 332), одружився з нею,
«капитаншею», і, вийшовши у відставку,
опікувався тепер уже її донькою, яка, вирісши,
щасливо вийшла заміж за відставного
ротмістра, поміщика («Капитанша»);
– обманута вагітна дівчина скористалася
тим, що офіцера, який спокусив і кинув її,
насильно женили на ній, однак любові й щастя
з ним вона не зазнала, загинувши разом зі
своєю дитиною («Близнецы»).
Окремо
треба
сказати
про
сюжет
«Неофітів». У поемі не прояснено, як зачала
Алкідова мати, – хоча є згадка про бога шлюбу
Гіменея, усе-таки про самий шлюб і батька
немає мови: мати
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дівчаті
Людей шукала. І найшла.
Та, помолившись Гіменею
В своїм веселім гінекею,
В чужий веселий одвела.
Незабаром зробилась мати
Із доброї тії дівчати:
Дитину-сина привела.
(рр. 104–111)
У тому, що мати взялась за матримоніальні
справи доньки, є історична неточність: у
римській античності доньці шукав нареченого
батько, а не мати (хіба би батько помер, про що
в поемі не сказано). Дальша ситуація також
досить умовна: невідомо, хто батько дитини,
про якого у творі чомусь ніде не згадано, чи
брала дівчина шлюб, хоча сімейне і шлюбне
право в римському законодавстві було чітко
регламентоване. З наступних рядків видно, що
ціною великих зусиль Алкідова мати сама, без
батька дитини, домоглася, аби її первістка
узаконили усталеним язичницьким обрядом:
Молилася своїм Пенатам
І в Капітолій принесла
Немалі жертви. Ублагала
Капітолійський той синкліт,
Щоб первенця її вітали
Святії ідоли.
(рр. 112–117)
У цьому уривку також є неточність у
вживанні античних реалій: Капітолій – це храм
італьського бога неба, верховного царя богів і
людей Юпітера на Капітолійському пагорбі –
одному з сімох пагорбів, на яких стояв
стародавній Рим, а синкліт – це зібрання
найвищих урядовців у Давній Греції, ареопаг
(переносно: зібрання, засідання вибраних або
високопоставлених осіб). У поемі ж авторською
фантазією синклітом названо раду жерців
храму Юпітера. Та істотно не це. Чому матері
треба було принести в храм «немалі жертви» і
благати його жерців, щоб вони виконали
належний
релігійний
обряд
над
новонародженим? Чи не тому, що цю
псевдоантичну ситуацію Шевченко створив за
звичною для себе українською моделлю: мати –
«покритка», а син – байстрюк? Звісно, у цій
поемі – як висловився сам Шевченко, «нібито із
римської історії» (лист до Якова Кухаренка від
16 лютого 1858 р.: VI, 163) – годі шукати
історичної, зокрема звичаєвої, вірогідності,
адже римський колорит має тут умовний
характер. Однак за античним антуражем не
можна не помітити, що й у цьому вигаданому
сюжеті Шевченко тяжіє до моделювання
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ситуації не лише матері й сина, а й покритки й
байстрюка, так поширеної у його творчості. У
«Неофітах» авторське пояснення шлюбу й
зачаття Алкідової матері відбиває не так
давньоримські реалії, де шлюб доньки
відбувався з дозволу батька та за його вибором
нареченого,
як
матріархальноцентричний
погляд Шевченка, схильного в поетичному
зображенні усувати батька з сім’ї або
переводити його на другий план.
В одних випадках покритками мимоволі
стають дівчата (зрідка вдова), які піддалися
любовній спокусі, в інших – дівчата, якими
оволоділи насильно. За винятком героїнь
«Неофітів», «Марії» та вірша «Ой крикнули
сірії гуси» (у ньому, щоправда, фігурує не
дівчина, а вдова), всі інші покритки подані як
жертви або своєї дівочої необачності й
чоловічого обману або просто чоловічого
насильства, хоч інколи їхня дальша доля не
конче складається нещасливо (як-от у поемі й
повісті «Наймичка», повісті «Капитанша»).
Буває, що донька покритки стає об’єктом
інцестуальних домагань батька-кріпосника,
сп’яну зґвалтованою ним («Слепая») або, коли
вона не знає, що він її батько, можливо,
розбещеною ним («Лілея»). У «Відьмі» пан
возить із собою для плотської втіхи обстрижену
під хлопця доньку, як раніше возив її матір. У
повісті «Капитанша» один російський офіцер
пускає покриткою дівчину, яку тримав при собі
у вигляді пажа, а другий так само вчиняє з її
донькою:
«Бедная!
Она
свою
участь
наследовала от своей матери» (ІІІ, 330). Так у
кількох творах з’являється сюжетний хід
повторення долі покритки її донькою.
Натомість подвоєння сюжету байстрюка (в
«Титарівні») припинено на самому початку:
народжений од байстрюка байстрюк одразу
гине.
Проти перших поем «Катерина», «Слепая»,
«Наймичка», «Відьма» у деяких пізніших
поетичних творах на тему покритки («Не
спалося, а ніч, як море», «Варнак», «Марина»,
«Із-за гаю сонце сходить») до числа звичних
персонажів у розвитку цього сюжету: покритка
– байстря (або байстрята-близнята) – звідник
(щоправда,
в
поемі
«Наймичка»
він
залишається поза зображенням) – додається
закоханий у майбутню покритку парубок
(кріпак або козак). Так з’являються контури
любовного трикутника на соціальній основі
(пан, панич або панський управитель – кріпачка
– кріпак, зрідка козак). У «Титарівні»
закоханий парубок, згодом цинічний спокусник
збігаються в одній особі: перший стає другим у
відповідь на насмішкувату поведінку пихатої
дівчини.

«Тихі» героїні – праведниці з поеми
«Наймичка» та вірша «Ой крикнули сірії гуси»,
котрі живуть для дитини, спокутуючи свій
плотський гріх (покритки Ганна та безіменна
вдова),
протистоять
індивідуалістці
«Катерини»,
зосередженій
на
власних
любовних пристрастях і переживаннях. Таке
внутрішнє протистояння властиве героїні
«Відьми», Лукії, яку пан скривдив двічі
(спочатку збезчестив її саму, а через
кільканадцять років занапастив і її доньку,
народжену від нього ж): напівзбожеволіла
покритка попервах нарікає на Бога за
неймовірне панування зла на світі (друга
редакція, рр. 347–351), але потім у страшних
душевних муках переборює свій біль,
зосередженість на власних стражданнях, що
привела її до божевілля, й, одужавши та ставши
знахаркою, упокорюється перед Господом,
сповнюється християнської смиренності й
милосердя до людей, прощає панові-кривднику
і знаходить сенс свого життя у безкорисливому
служінні громаді (як пан захворів, пішла «в
палати / Лічить його, помагати, / А не
проклинати», «А як умер, то за його / Богу
помолилась, / І жила собі святою» – друга ред.,
рр. 462–469). У повісті «Капитанша» Шевченко
вивів прообраз свого пізнішого персонажа
Йосипа («Марія») – в образі Якима Тумáна –
«такого человека-христианина, как дай Бог,
чтобы [все?] были хоть немножко похожи на
него» (ІІІ, 334), «рыцаря великих нравственных
подвигов»,
«так
высокоблагородно
исполнившего свои обязанности в отношении к
ближнему» (ІІІ, 338).
На тлі усіх попередніх варіацій сюжет
покритки в «Марії» вирізняється кількома
вигідними для дівчини обставинами: вона
зачала не від звабника, а від «апостола»,
одухотвореного носія ідеї; хоча він пішов далі у
світ вершити свою місію, а відтак і героїчно
наклав за це головою, вона не була залишена
напризволяще у своєму делікатному становищі,
бо її, вагітну, взяв за жінку доброчесний і
праведний господар, у якого вона служила;
намічений було трикутник послаблено тим, що
господар не закоханий у свою наймичку, а тому
й не ревнує її до захожого; відтак із цим
господарем заміжня за ним мати жила у злагоді
й добрі й разом ростила свого формально
шлюбного синочка1. Таких сприятливих
1

Убачаючи у своїй героїні покритку, Шевченко в першій
редакції поеми прямо писав: «І ти покриткою за Сином /
Повинна будеш перейти / Огонь пекельний!» (ІІ, 510–
511), однак зрозумівши, очевидно, що церковний шлюб
зняв загрозливе Маріїне покритство, виправив слово
«покриткою» на «сердешная» (в остаточній редакції:
«недобитая», р. 108).
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поворотів долі не знала жодна інша
Шевченкова покритка. Зло чигає – не так на
матір, як на її дитя (від самого народження й до
останку) – не від приватних осіб і сільської
громади, як це було раніше в долі покриток та
байстрят, коли в ролі недругів та лиходіїв
виступали звідник (або й він-таки в поставі
чоловіка-тирана, як-от у «Близнецах»), батьки
необачної
дівчини,
односельці,
а
від
деспотичної держави (Юдеї, підвладної Римові,
її царя Ірода І Великого – р. 196, 370, 383, 399)
та правлячої в ній церкви в особі «учителівархієреїв», «фарисеїв» та «книжників» (рр.
630–632), «ізраїльського архієрея» (р. 671), а
врешті од «лукавих» громадян Єрусалима (р.
701–703) – «іудейської столиці» (р. 676).
Покритка Марія народила й виростила не
звичайне дитя, а Сина Божого (засновника
християнства). У цьому її драма і трагедія: Син
зазнає мученицької смерті (його розіп’яли на
хресті), сама ж Марія стає матір’ю-страдницею.
(Такої героїчної, та водночас страдницької
материнської долі Шевченко не бажає героїні
свого вірша «N. N. – Така, як ти, колись лілея».)
Урешті вслід за Сином мати обирає шлях
релігійного подвижництва – поширення
християнських ідей. Водночас, за слушним
інтерпретаційним здогадом Івана Дзюби,
домислена поетом «голодна смерть “під тином
<…> у бур’яні” має ще раз співвіднести образ
Марії з образами покриток Шевченкової
поезії»1. Для Шевченка Марія так і залишилася
покриткою, хоча й прихованою.
В одних варіаціях сюжету акцент ставиться
на
відносинах
матері
й
байстрюка
(«Наймичка», «Ой крикнули сірії гуси»,
«Неофіти», «Марія»2), в інших – покритки і
спокусника («Відьма», «Титарівна», «Марина»,
«Близнецы»), ще в інших – закоханого в
покритку кріпака й розпусного пана (панича)
(«Не спалося, а ніч, як море», «Варнак»). У
повісті «Капитанша» акцент переноситься на
моральний подвиг названого батька й чоловіка,
який милосердно врятував покритку й виростив
та виховав двох нерідних дітей-байстрят
(унаслідок цього образи покриток у творі
фактично не розкрито, увагу зосереджено на
ситуаціях як таких). У вірші «Русалка», поемах
«Слепая», «Титарівна», «Марина» сюжет
покритки поєднується у різних варіаціях із
мотивом кари-мсти, у «Варнаку» – з мотивами
помсти, каяття і покути. При цьому
відбувається зміщення акцентів з теми зведеної

дівчини (чи вдови) на тему її материнського
або й громадського обов’язку, а також теми
помсти, каяття й покути. У «Відьмі» та вірші
«Не спалося, а ніч, як море» на чільне місце
виходить дилема помсти і прощення.
У
деяких
творах
сюжет
покритки
переплітається з іншими парадигматичними
сюжетами Шевченка: у «Наймичці», «Відьмі»,
«Варнаку», вірші «Ой крикнули сірії гуси» – із
сюжетом перетворення грішника на покутника,
смиренного стоїка або й святого, а в «Неофітах» і «Марії» – із сюжетом апостола/пророка.
Сюжет покритки в Шевченка набуває
здебільшого трагічного розвитку, зрідка –
драматичного («Наймичка»), в окремих творах
його вінчає щасливий фінал («Ой крикнули
сірії гуси»), ба навіть після трагічного й
драматичного перебігу подій («Музыкант»,
«Капитанша»).
Однак що цікаво: етнограф Олекса Воропай
звернув увагу на такий звичай у побуті
українського села: на Покрову (1 жовтня ст.
ст.), коли був «саме сезон на сватання та
весілля», «дівки, яким уже надокучило
дівувати, молилися:
“Свята Мати, Покровонько, накрий мою
головоньку, хоч ганчіркою, аби не зісталася
дівкою”.
На Поділлі дівчата казали:
“Свята мати, Покровонько, завинь мою
головоньку, чи в шматку, чи в онучу – най ся
дівкою не мучу!”»3
З такої молитви дівчат до Святої Покрови,
яку в народі вважали за покровительку жіночої
долі, видно, що стати покриткою (тобто
народити й виховати позашлюбну дитину, хай і
зазнавши при цьому ганебного обряду
покривання «ганчіркою», «шматкою» чи
«онучею») для дівчат було навіть ліпше, ніж
лишитися старою дівкою. Шевченко в
творчості оминає таку мотивацію і такий
розвиток подій щодо дівчат, але у випадку
самотньої вдови розгортає подібний сюжет,
хоча з твору («Ой крикнули сірії гуси») не
видно, чи вдовиця з миттєвої пристрасті
віддалася заїжджанинові-козаку, чи зробила це
зумисне, щоб народити дитину (про такий її
намір можна лише здогадуватися).

1

Дзюба І. Тарас Шевченко: Життя і творчість. – К., 2008.
– С. 535.
2
А ще в чорновому автографі вірша «Во Іудеї во дні они»:
«Її єдиная дитина, / Байстрюче праведний!» (II, 507).
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Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис.
– Мюнхен, 1966. – Репринтне вид.: К., 1991. – С. 245–
246.
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Авторське ставлення до покриток.
Моральна, соціальна та національна оцінка явища.
Повчальний сенс
У «Катерині» Шевченко оцінював зведення
«москалем» української дівчини-селянки з
різних засад:
патріархально-народної
–
осуджував
збезчещену доньку за непослух батькам:
Не слухала Катерина
Ні батька, ні неньки,
Полюбила москалика,
Як знало серденько.
Полюбила молодого,
В садочок ходила,
Поки себе, свою долю
Там занапастила.
(рр. 21–28)
і застерігав «чорнобривих» од безперспективного кохання з «москалями»-чужинцями
(вище цитовані рр. 1–8, 17–20; також рр. 466–
477: «Шануйтеся ж, любі, в недобру годину /
Щоб не довелося москаля шукать»);
уселюдської, гуманної – співчував покритці
(«Катерино, серце моє! / Лишенько з
тобою! / Де ти в світі подінешся / З малим
сиротою?» – рр. 99–102; «Не плач,
Катерино, / Не показуй людям сльози, /
Терпи до загину!» – рр. 449–451) і викривав
жорстокість, немилосердність її односельців: «Отаке-то на сім світі / Роблять
людям люде!» (рр. 289–290); «людям не
жаль» (р. 463).
У поемі «Слепая» у недолі покритки, яка
визнає, що карається «за юность грешную»
свою (р. 564), автор звинувачує (її вустами)
безсердечних «людей» усіх станів:
Все посмеялись надо мной
И хусткой чёрною простой
Косу шелковую накрыли.
<…>
И в шитом шёлковом жупане,
И в серой свыти люди злы.
(рр. 468–470, 474–475)
Сліпа жебрачка почуває тотальне відчуження од тогочасного українського суспільства:
Покрыткой, дурой называли,
И даже нищие чуждались.
Во всей Украине родной
Мне места не было одной.
(рр. 480–483)
У «Лілеї» в недолі матері-покритки й
доньки, що померли у молодому віці,

звинувачено не лише «злого пана», а й
односельців, зокрема «жидів», які також
насміхалися над ними: «Молодого, короткого /
Не дали дожити / Люде віку», «вбили / Мене й
матір», – скаржиться донька. У «Русалці»
розбещену паном кріпачку, яка втопила набуте
від нього немовля, названо «грішною матір’ю».
У першій редакції «Відьми» поет застерігав
селянських доньок од зведення їх панами й
паничами – спочатку вустами покритки Лукії,
яка, виходячи з власного гіркого досвіду, дівчат
Просить, заклинає,
Щоб з панами не кохались!..
Бо Бог покарає.
Що підете ви по світу,
Так як я ходила,
Батька, матір погубите,
Як я погубила.
Дітей своїх на сміх людям
Пустите по світу,
Так як я... як я... пустила...
(рр. 561–563)
А завершує поему повчання од авторарозповідача:
Хрестітесь, дівчата.
Хрестітеся і не кваптесь
На панів лукавих,
Бо згинете осміяні,
Наробите слави.
(рр. 611–615)
У другій редакції до Лукіїного повчання
дівчатам, «Щоб з панами не кохались, / Людей
не цурались», додається закид сільській
громаді:
«А то Бог вас покарає,
А ще гірше люде;
Люде горді, неправедні,
Своїм судом судять».
(рр. 471–476)
У поемі «Титарівна» мораль двояка:
традиційна сільська – з осудом покритки і
пересторогою дівчатам, бо над її могилою
Стовп високий муровали,
Щоб про неї люде знали,
Дітей своїх научали,
Щоб навчалися дівчата,
Коли не вчить батько, мати.
(рр. 211–215);
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специфічно авторська, виражена в застереженні
дівчатам, щоб не були пихатими:
Стережіться, дівчаточка,
Сміятись з нерівні,
Щоб не було і вам того,
Що тій титарівні!
(рр. 84–87)
У вірші «Із-за гаю сонце сходить» свою
негативну оцінку вчинкові «чорнобривої», яка
не вийшла до козака й далася спокусити
«панові-гульвісі», автор виявляє субстантивованим означенням «зрадливая». У вірші
«Титарівна-Немирівна» засуджується покритка,
яка хоча й «Почесного роду», проте «Людьми
гордувала… / А москаля-пройдисвіта / Нищечком вітала!», внаслідок чого привела на світ
«московщеня».
У вірші «Ой люлі, люлі, моя дитино»
покритку (очевидно, сільську, бо йдеться про
«села» й там не одну «з дітками матір»)
зображено спочутливо як таку, що мучиться
докорами сумління і сама винуватить себе у
скоєному гріху (хто батько байстрюка – не
конкретизовано). Вірш становить антиколискову пісню, яку покритка співає своєму байстрюкові:
Сину мій, сину, не клени тата,
Не пом’яни.
Мене, прокляту, я твоя мати,
Мене клени.
У вірші «І станом гнучим, і красою» (1850)
поет, якого роками болить драма, а то й
трагедія зведеної дівчини, із жалем віщує
«пренепорочно-молодій» «сироті» гірку «і
долю і недолю» покритки: «Мені приснилось:
ти вже мати, / Не в оксамиті, не в палатах / Твоє
голоднеє дитя…» А далі поетові бачитьсяуявляється, як її «єдинеє добро», «дитя»,
підросло й покинуло її, а вона «осталась на
землі / Одна-однісінька» й пішла жебрати.
Ставлення автора-розповідача до історії
Якилини,
зведеної
офіцером-дворянином
(повість «Близнецы»), розмите, зауважено
лише, що ця історія банальна, тому розповідач
утримується від її коментування; ставлення ж
до Якилини як жінки, що марно сподівалася
щастя в заміжжі з офіцером, якого насильно
женили
на
ній,
співчутливо-докірливе:
«дурочка», «Бедная, как же ты страшно
поплатилась за своё простодушие» (IV, 68).
Натомість у «Наймичці», «Неофітах»,
«Марії», вірші «Ой крикнули сірії гуси»
жодного осуду чи застережень щодо
дошлюбних чи позашлюбних стосунків героїнь
немає. У них свій плотський «гріх» жінки
14

перетворюють на материнський подвиг. У цих
творах, а також, урешті, у «Відьмі» образи
покриток постають виразно позитивними, тоді
як у «Русалці», «Титарівні», віршах «Із-за гаю
сонце сходить» і «Титарівна-Немирівна» –
негативними. Негативними є ті покритки, які
виявляють пихатість і зверхність у ставленні до
людей, односельців, убогих, зраджують козака,
добровільно віддаються панам і солдатамчужинцям, відмовляються од немовляти,
залишаючи його напризволяще (Катерина й
титарівна з однойменних поем), а то й
учиняють гріхи самогубства (та ж Катерина) і
навіть дітовбивства («грішна мати» в
«Русалці», Ганна у вірші «Не спалося, а ніч, як
море»), однак не розкаюються і не спокутують
своїх провин.
Шевченко реабілітує покритку в образах
наймички Ганни, знахарки Лукії, «удовиці» з
вірша «Ой крикнули сірії гуси», Марії. У
«Наймичці» покритку та її сина-байстрюка
реабілітовано як приватних осіб: мати повністю
віддається турботі про сина (на рівні щоденного догляду), а він, вирісши в доброго
господаря, чумака, піклується про свою сім’ю.
У «Відьмі» покритка, втративши дітей, знаходить розраду у знахарському лікуванні
людей та повчанні-вихованні на власному
трагічному прикладі сільських дівчат. У вірші
«Ой крикнули сірії гуси» мати-покритка виховує сина-байстрюка для суспільства – як воїна
До школи дала.
А із школи його взявши,
Коня купила,
<…>
Одягла його в червоний
В жупан дорогий,
<…>
Та й привела до обозу;
В військо оддала…
А сама на прощу в Київ,
В черниці пішла.
Треба гадати, віддала в козацьке, українське
військо (за часів Гетьманщини), бо, як
зауважив Шевченко у другій редакції
«Москалевої криниці», у «москалі» (російське
військо) брали силоміць згідно з царським
указом, а «на Вкраїні в нас, бувало, / У козаки
охочі йшли» (рр. 182–183). Свою щербату
славу («не так слава, / Як той поговір») удова
перетворює на свою гордість («Посадила на
коника… / – Гляньте, вороги! / Подивітесь!»). У
«Неофітах» позашлюбний син стає «апостолом
великого / Христового слова» (рр. 370–371), а
мати, після страти сина, – проповідницею
«слова правди» «Живого істинного Бога» (рр.
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368–369). У «Марії» мати-покритка також
вчиняє громадянський подвиг – вона не лише
виростила сина, який став пророком, а й
героїчно продовжила його релігійну місію.
У Шевченковому образі-концепті Покритки
дослідники вбачають різні сенси.
1. Національно-символічний сенс. Іще
Данило Танячкевич висловив думку, що
«Катерина – то цілий наш народ, <…> вона
терпить в його імені, <…> то той наш народ,
котрий передався на ласку москалям, а вони
його мов ті хижі вовки роздирають»1. Згодом
Євген Згарський припустив, що в постаті
Алкідової матері Шевченко мав на думці
зобразити «боліщу мать Україну»2. Відтак за
Омеляном Огоновським, Алкідова «мати
представляє Україну-Русь», а Алкід – то «син
України-Руси, що в неволі загибає»3.
Маючи на увазі фатальні для України
наслідки Переяславської угоди, Павло Зайцев,
як і Данило Танячкевич, зазначив, що в
«Катерині» «трагедія зведеної москалем
українки виросла в трагедію зведеної
Розглядаючи
москалями
України»4.
Шевченкову поезію як явище романтизму, а
тому схильний дошукуватися в її образах та
мотивах символічного значення, передусім
національної символіки, Дмитро Чижевський
стверджував, що одним із таких символів є
«образ матері-покритки, до якого Шевченко
повертається так часто», – «цей образ у
Шевченка, без сумніву, символізує долю
України, підманеної та обдуреної “москалем”,
що кидає сина; син – сучасне Шевченкові
покоління, що має помститися за матір».
«Пізніше ця символіка змінюється»5 –
з’являється «новий варіант старої теми
“Неофітів” і “Марії”, – і тут, як у раніших
творах, – мати та дитина, але дитина стає вже
пророком, проповідником, апостолом, Месією
нової дійсності. Мати слідує за ним або
продовжує його діло навіть і по його загибелі. І
коли ми бачили в раніших поемах Шевченка
національну символіку, то, розуміється,
повинні бачити її й тут: у цих поемах про матір,
1

2

Танячкевич Д. Слівце правди «Dziennik-ови Literackому» про нашого Батька Тараса Шевченка // Вечерниці.
– 1862. – Ч. 42. – 17 грудня. – С. 355. Підп.: Грицько
Будеволя.

«Неофіти» Тараса Шевченка / Критично пояснив і
оцінив Євгеній Згарський // Правда. – 1868. – № 21. –
С. 248.
3
Огоновський О. Критично-естетичний погляд на
декотрі поезії Тараса Шевченка // Правда. – 1873. –
№ 4. – С. 168.
4
Зайцев П. Життя Тараса Шевченка. – К., 1994. – С. 67.
5
Чижевський Д. Історія української літератури (від
початків до доби реалізму). – Тернопіль, 1994. – С. 413.

про сина-борця – апостола або Месію. Це
вислів нових надій Шевченка на майбутнє
України»6.
Розвиваючи думку Дмитра Чижевського про
«символічну двозначність усіх постатей»
Шевченкової поезії, Григорій Грабович
уподібнює Шевченків образ України не лише
до поетового образу покритки, а й загалом до
спокушеної й кинутої жінки-матері, навіть
заміжньої, а під звабником убачає також
Богдана Хмельницького, який підманув
Україну, приєднавши її до Московщини: «Роль
Хмельницького схожа на роль багатьох
описаних
Шевченком
чоловіків,
котрі
спокушають, а потім кидають і взагалі на різні
лади упосліджують своїх жінок. <…> Як
багатьох поетових покриток, Україну не просто
використано й викинуто, вона справді
зосталася страждати за гріхи свого фальшивого
батька-мужа»7.
Думку Д. Чижевського переінакшила Олена
Сирцова, на основі вступу до поеми «Марія» та
завершальних восьми рядків її першої редакції
заявивши, що «в Шевченковому всесвіті
поетичного апокрифотворення міф Марії
постає як інваріант міфу України, а земна доля
Марії – як апокрифічний прообраз долі
українського народу»8.
Розширюючи
символіку
Шевченкових
персонажів до значення базових первообразів,
Оксана Забужко вважає, що, за поетовим
зображенням, «в теперішньому України архетипальна жінка – це “покритка”, архетипальний
чоловік – “москаль”»9. Тож навіть Оксану
Коваленко, своє юнацьке кохання, Шевченко,
засланий у москалі, зобразив загубленою
дівчиною-покриткою («Ми вкупочці колись
росли»), тоді як насправді їй судилася доля
щасливої заміжньої жінки10. У такій художній
містифікації Оксана Забужко вбачає національно-символічний
сенс
Шевченкової
біографії, своєрідну логіку функціонування
національних архетипів: його, поета, силоміць
перетвореного
на
«москаля»
(солдата),
«символічною парою мала бути покритка, – ось
так і було “острижено” Оксану Коваленко»11.
6

Там само. – С. 427–428.
Грабович Г. Поет як міфотворець: семантика
символів у творчості Тараса Шевченка. – К., 1998.
– С. 133.
8
Сирцова О. Апокрифічна апокаліптика: Філос.
екзегеза і текстологія з вид. грец. тексту
Апокаліпсиса Богородиці за рукописом ХІ ст.
Ottobonianus gr. 1. – К., 2000. – С. 213.
9
Забужко О. С. Шевченків міф України: Спроба
філософського аналізу. – К., 1997. – С. 139.
10
Жур П. Літо перше... – С. 76–78.
11
Там само. – С. 128.
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Насправді ж у Шевченковому опрацюванні
сюжету покритки пара українська дівчина –
«москаль» (солдат-росіянин) фігурує досить
рідко – в поезії лише у двох творах: поемі
«Катерина» та вірші «Титарівна-Немирівна». У
повісті «Капитанша» такою персонажною
парою є у першому випадку француженка та
офіцер-росіянин, у другому – їхня донька та
знов-таки офіцер-росіянин, у вірші «Ой
крикнули сірії гуси» – українська «удовиця» і
заїжджий «козак з Січі». У «Марії» –
євангельські (без етнічного уточнення про
галілейське чи юдейське походження) персонажі, причому в «Наймичці» батька «дитинисина» ніяк не означено (у повісті «Наймичка»
це уланський офіцер), а в «Марії» він – захожий
«апостол». У «Титарівні» це свій-таки сільський парубок, до того ж сам байстрюк. А
найчастіше в ролі спокусника селянської
дівчини (зазвичай кріпачки) виступає у
Шевченка розпусний «пан», себто поміщик
(«Лілея», «Русалка», поема «Варнак», «П. С.»,
«Із-за гаю сонце сходить», «Музыкант»), зрідка
– «панич» («Сон – У всякого своя доля», «Не
спалося, а ніч, як море», «У нашім раї на
землі», повість «Варнак»). У поемі «Слепая»
звабником стає спочатку панич, «дидыч
молодой», який повернувся «из Московщины»,
а згодом той самий «дидыч», тільки вже «пан»,
що приїхав на відпочинок у своє село. У
«Відьмі» розпусник-поміщик є водночас
царським офіцером. У «Марині» «бідних
покриток / Пустив по світу з байстрюками» (рр.
61–62) управитель поміщицького маєтку.
Етнічне походження похітливого «пана»
(поміщика чи управителя) або панича здебільшого не означено, лише в «Русалці»
кріпосника пойменовано «паном Яном», а в
«Марині» двічі уточнено: «той управитель, лях
ледачий» (р. 53), «лях поганий» (р. 167) – і
згадано, що він «з костьолу їхав» (р. 48), тобто
був римо-католиком. У «Варнаку» членів
панської родини (на Волині) названо «католиками» (р. 127). Звідси можна зробити
висновок, що кріпосниками-спокусниками в
цих творах виявилися поляки. З великою
імовірністю можна припустити, що поляками
були пани-звабники в більшості інших
Шевченкових творів, де зображено таких панів,
адже польська шляхта переважала серед
поміщиків на Правобережній Наддніпрянщині,
Поділлі та Волині. Менш імовірно, що ними
могли бути росіяни, полонізовані чи русифіковані німці або українці, хоча, звичайно,
траплялися й такі, передусім на Лівобережжі –
у вірші «П. С.» це «Щирий пан, / Потомок
гетьмана дурного, / І презавзятий патріот»,
який, однак,
16

в селі своїм дівчаток
Перебирає. Та спроста
Таки своїх байстрят з десяток
У год подержить до хреста,
а тому є, за авторською оцінкою, «Кругом
паскуда!».
Ні в образи Катерини й Марії з однойменних
поем, ні тим паче в образи Ганни з «Наймички», Лукії з «Відьми» та покриток із цілого
ряду інших творів Шевченко, напевно, не
вкладав свідомо символічного змісту – його
вже добачали дослідники у процесі рецепції.
Історична доля українського народу, який
утратив національну державність, наштовхувала реципієнтів на думку вбачати в Шевченкових покритках актуальні сенси, передусім
поетичний символ загарбаної чужинцями
України.
2. Соціально-моральний, гуманістичний
сенс. У вірші «Якби тобі довелося» Шевченко
акцентував на соціальних (поміщицько-кріпосницький лад) і національних (поневолення
України Російською імперією) причинах появи
покриток:
Поки пани в селах,
Будуть собі тинятися
Покритки веселі
По шиночках з москалями.
У Шевченків поетичний образ покритки
Микола Зеров вкладав суто соціально-гуманістичний зміст. Антропоцентричне розуміння
євангельських переказів у «Марії» М. Зеров
пов’язував з Шевченковим гуманізмом, наголошуючи, як і М. Драгоманов, на тому, що для
поета важливо було в образі Марії реабілітувати матір-покритку1.
І. Франко натомість акцентував на
християнсько-гуманістичному
подвижництві
Шевченкової Марії, громадянському сенсі її
образу як покритки. У Шевченковій поезії
Франко особливо виокремив «тип жінки-матері
– покритки – апостолки»2. За Франковим спостереженням, Шевченко у «Відьмі», «Неофітах»,
«Марії» явив «високий» і «щиро людський
ідеал жінки-матері», зобразивши «не посвятчення своєї людської індивідуальності для мужчини, але найвище натуження тої індивідуальності для діл милосердя, переможення власних
терпінь, забуття власних ураз, де йде о службу
високій і піднеслій ідеї – добра загалу, добра
людськості. <…> найвищий дотеперішній
1
2

Зеров М. Українське письменство ХІХ ст. // Зеров М.
Твори: В 2 т. – К., 1990. – Т. 2. – С. 173, 174.
Франко І. Огляд української літератури від найдавніших
часів до кінця ХІХ віку // Додаткові томи до Зібрання
творів у 50 т. – К., 2011. – Т. 54. – С. 910.
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здобуток людськості на полі моральнім, велику
ідею любові ближнього, сю основну ідею
християнства, Шевченко в головній мірі вважав
ділом женщини – Марії, матері Ісусової»1.
3. Християнсько-релігійний сенс. Цей сенс
виводиться з проблем добра і зла, гріха і
спокути, їхньої взаємопов’язаності. Від
національного та соціального осмислення
явища покритництва Шевченко піднімається до
релігійно-філософського зображення феномена
покритки. Він напрочуд сміливо й водночас
шанобливо, тактовно переосмислює одну з
вузлових проблем християнської релігії та
народно-християнської свідомості і звичаєвості
– гріха дошлюбної та позашлюбної плотської
любові. Уже в першому своєму творі –
«Причинній» – «через образи русалок (що
шукають свою матір) та образ матері-русалки
Шевченко заторкує в неявній формі свою
нав’язливу тему <…> покритки й байстрюка,
проблему формально-церковного гріха незаконного, позашлюбного кохання», яку потім розглядає
з різних позицій, «то виправдовуючи “грішних” і
звинувачуючи долю-волю Божу, громаду, людей і
їх закон, то, навпаки, показуючи, як формальний
гріх внутрішньо пов’язаний з гріхом реальним –
соціальною чи національною зрадою, стражданнями дитини, родичів, самої матері, самогубством
та іншими гріхами»2.
Еволюцію образу покритки в Шевченковій
поезії, на думку Леоніда Плюща, визначає
розвиток поета від християнсько-язичницького
синкретизму до щораз послідовнішої християнізації, до сублімації поганських вірувань
християнським світоглядом, що супроводжувало його розвиток од фольклоризації до
біблізації. «Для розв’язання своєї заклятої
проблеми грішної жінки, покритки» Шевченко
застосовує «методу трансформації зла в добро,
гріха в достоїнство», сподіваючись, що лише
таким чином можна «розірвати вічне коло зла і
здійснити мрію про новий світ правди й
любови». Тож у Шевченковій поезії простежується певна стрижнева лінія у розбудові
образу-концепту покритки: «ввесь ряд “покриток” Шевченкових від “Катерини” до “Марії”»,
поза поодинокими відхиленнями, – «це ряд
поступового очищення жінки – доньки, коханої, сестри і матері, й самоочищення поета в
дусі християнського ідеалу». При цьому
«першою з Шевченкових грішниць, що
праведністю своєю викупили свій гріх, не
перенесли його на інших людей, а навпаки,
1
2

Франко І. Тарас Шевченко // Зібрання творів: У 50 т. –
К., 1980. – Т. 28. – С. 122.
Плющ Л. «Причинна» і деякі проблеми філософії
Шевченка // Сучасність. – 1979. – № 3. – С. 22.

своїм каяттям допомогли праведності інших»,
стала героїня «Наймички»3. Дальшими сходинками в розгортанні образу покритки,
перетвореної на праведницю, стали Лукія з
«Відьми», якій пан не дав змоги вберегти від
його підступів рідних позашлюбних дітей, але
яка все ж знайшла в собі сили не множити зла
на світі, а робити посильне добро, а також
горда вдова з вірша «Ой крикнули сірії гуси». В
аспекті перетворення зла в добро варто згадати
і праведного Якима Тумáна, який своєю
добротою і неухильною турботою про байстрят
і покритку не дає їм згинути і фактично знімає
лиходійство офіцерів, адже внучка покритки й
вона ж донька покритки стала щасливою
заміжньою жінкою («Капитанша»). Вершина ж
еволюції образу-концепту покритки – у поемі
«Марія»: «Діва Марія свій формально-церковний гріх очищає вихованням та спасінням плоду
цього гріха – Ісусом. Покритку Катерину поет
трансформує в Божу Матір, Покрову грішного,
стражденного люду. Вона <…> сама спасла Спаса,
який приніс людям спасіння, правду»4.
4. Психоаналітичний сенс. За найновішою
психоаналітичною інтерпретацією, Шевченків
образ покритки (з його неодмінними супутніми
образами звабника і байстряти) набуває
архетипального значення, виходячи в колективному позасвідомому на глобальне змагання
батьківського та материнського первнів. Позасвідомо Шевченко-поет став на захист не
лише поневоленої в патріархальному суспільстві жінки, а й матріархального соціального
устрою5. Справді, сюжет повісті «Капитанша»
й поеми «Марія» матріархальноцентричний:
хоч би хто був батьком позашлюбної дитини,
чоловік її матері піклується про цю дитину як
про рідну. Проте неоднозначні образи покриток
(не лише позитивні, співчутливі, а й одверто
негативні) підважують надто категоричну
думку про Шевченкову апологетику матріархального устрою. Та й у його поезії є немало
прикладів патріархальної сім’ї, що дали
підстави І. Франкові дійти висновку, що для
Шевченка «сімейне життя, патріархальне і
сумирне, то найбільша святість»6.

3

Плющ Л. Екзод Тараса Шевченка: Навколо «Москалевої
криниці»: Дванадцять статтів. – Едмонтон, 1986. –
С. 68–69.
4
Плющ Л. «Причинна» і деякі проблеми філософії
Шевченка. – С. 26.
5
Моклиця М. Покритка в творчості Шевченка
(Психоаналітична інтерпретація) // Тарас Шевченко.
Текст і контекст. Катерина. – С. 102–103.
6
Франко І. «Наймичка» Т. Шевченка // Франко І. Зібрання
творів: У 50 т. – К., 1981. – Т. 29. – С. 464.
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Інна Приходько

Тарас Шевченко у творчості Гната Хоткевича (1877–1938)
Спершу, як передмова до статті, – коротке
слово про Гната Хоткевича, цього багатообдарованого митця, який залишив яскравий слід у
багатьох сферах культури України – як прозаїк,
драматург, публіцист, критик, етнограф,
фольклорист, як організатор театральних
колективів, в т. ч. і Гуцульського театру,
кобзар-бандурист, як музикознавець, перекладач, як автор популярної «Історії України» –
отже, і народний національний просвітитель.
Його послідовне безкомпромісне українство,
його яскраво-образна, експресивна, як і його
вдача, публіцистика – відверта, чітко концептуальна, його точне слово гідні подиву. Ось у
есе про гетьмана Івана Мазепу, про того, хто
намагався втілити в життя ідею державності
України, писав, що останні сплески змагань за
ту ідею «Москва жорстоко роздавила... – і від
того часу нема України. Загибло й саме ім’я її,
викреслилася вона з історії вселюдської. Поділила Москва Україну на «губернії», убила не
тільки дух свободи, але й душу саму, вирвала
язик, – і став наш народ безграмотнішим серед
безграмотних, темніший серед темних, рабом
рабів» [3, с. 158]. А про ХVІІІ ст., добу масової
деморалізації у підросійській Україні, коли
пани почали «перероблятися на москалів –
зараз же почали кривляти свій язик, до фамілій
додавати «ов», а за Катерини II найбільш
запопадливим перевертням роздавалося ще й
«российское дворянство», Хоткевич пише з
гіркотою, зболено. Те, що «сьогодні він поляк,
завтра москаль, а післязавтра завоюють нас
турки, він стане турком, китайцем, чим угодно,
аби не бути самим собою – це не проходить
дурно для душі. Ні окремої людини, ні тим
більше великої групи людей. Страчуючи
національність, чоловік тратить Бога в собі,
тратить якийсь вищого типу регулятор... Хто
зрадив своїй національности, той утратив якусь
внутрішню спайку і від нього можна ждати
усякої гидоти...» [3, с. 158].
Саме серед гнилих людей, що продали свій
народ, зреклися своєї національності, з’явився
Г. Сковорода – «жива душа». Повчальні й
вагомі акценти робить Хоткевич у есе «Г.
С. Сковорода» в 1920 р. І це було застереженням: ще попереду були народовбивчі акції,
голодомори 1921 та 1932–33 рр., ще попереду
криваві 30-ті рр., коли загине і сам Хоткевич.
Ще попереду, а він, гостро переживши крах
чергової спроби України вирватися на волю у
1917–20 рр., здобути державність, гостро
18

передчуваючи майбутні трагедії, нагадував
своїм сучасникам про небезпеку денаціоналізації, про національне ренегатство.
Тож чи дивно, що цього геніального
українця більшовицький режим знищив у 1938
р. в Харкові, і місце його захоронення багато
десятиліть по тому залишалося невідомим. Аж
на початку третього тисячоліття те місце
встановлено:
на
околиці
Харкова,
у
лісопарковій зоні серед розстріляних польських
офіцерів, українських бандуристів, священиків
– і Гнат Хоткевич, чиє ім’я викарбувано тепер
на пам’ятній стеллі.
Трагічна доля, яскраве життя, самобутня
творчість. Починав із малої прози – 1902 р. в
Харкові вийшла друком збірка «Поезія в
прозі», сім творів медитативно-етюдного
характеру. У деяких з них контурно
окреслюється ледь означена фабульна нитка
(«Портрет», «Біла береза»), інші ж («Berceuse
Chopin'a», «Осінь», «Спокій духа і дух
спокою») є роздумом про сенс людського
буття, про моральні цінності. Форма складна.
Все на світлотінях із звуковим супроводом
якоїсь неземної музики, на асоціаціях.
Неспокійний людський дух б’ється в тих
етюдах з мізерією й підлотою, ліричний герой,
рефлексуючи, іронізує над собою, над своєю
пасивністю («Осінь»). Молода мати молиться
над колискою дитини, і її молитва – то є тонке
плетиво видінь, витання Духу у високостях.
Бачення світу в етюді нестандартне, об’ємне, на
контрастах темного і ясно-блакитного: ваблива
морська хвиля – і темні глибини землі, «і гноми
кремезні, і єхидні звірі сліпі, і вогонь, і вода...»
[3, с. 159]. Молитва через звуки музики ніби
в'яже душу немовляти з космосом, вона має
колись озватися у його душі – «такі молитви не
загибають» [3, с. 159] («Berceuse Chopin'a»).
Власне поезія в прозі у цій збірці одна. Вона
коротка, з чотирьох абзаців – замальовка
весняної ночі із журливим настроєм, навіяним
піснею. Цей гарний акварельний малюнок
організовує рефрен – «і тихий вітер з гаю
далекого», ним завершується кожен абзац.
Сучасні дослідники пишуть, що «Хоткевич
ішов від традиційно-описового реалізму до
реалізму виражального, збагаченого художніми
здобутками
нереалістичних
течій
через
модерністські
шукання…
реалізму
психологічно поглибленого» [3, с. 159]. Про це
свідчить і гуцульська тема у його творчості,
зокрема роман «Довбуш», і драматична
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тетралогія «Богдан Хмельницький», і задумана
прозова тетралогія «З сім’ї геніїв» (про Т.
Шевченка). Десять років працював Хоткевич
над романом і повістю про Шевченка для
юнацтва, вивчав архівні матеріали, опублікував
близько тридцяти наукових розвідок («Дата
виїзду Шевченка з села», «Чи був Шевченко у
Варшаві», «Гулак-Артемовський С. І. і
Шевченко», «Рустем чи Лямпі», «Шевченко і
Козачковський»,
«Цікава
інтуїція»,
«Автобіографічне у повісті «Художник»,
«Енгельгардти», «Віленська громада ХІХ
століття», «Шевченко, його зустрічі з
польськими, чеськими письменниками в
Кирило-Мефодіївському
братстві»,
«Фантастичні дати» та ін. Хоткевич, як згадує
його сучасник О. Семененко, знаходив деталі
«з польських журналів, намагаючись знайти
хоч дрібниці про Шевченкового пана, або про
тодішнє суспільство у Вільні». Він читав О.
Семененкові уривки з першого тому про
дитинство
Тарасове,
включаючи
«дуже
докладні картини тодішнього побуту …»,
барвисто подані малюнки українського весілля
[4, с. 149–150]. В 1995 році у Києві зусиллями і
коштом дочки Г. Хоткевича Галини Хоткевич
було видрукувано уривок під назвою «Катрине
весілля». А разом лишилося понад 1000
машинописних сторінок не дописаної до кінця
тетралогії.
Перші частини твору, що про них йде мова у
статті, мали назви: «Дитинство», «Отроцтво»,
«Юність». Це був скорочений варіант роману, у
якому чотири частини умовно мали би,
можливо, назви: «Тарасик», «Тарас», «Тарас
Григорович», «Шевченко». Рятуючи після
арешту Гната Хоткевича документальні
матеріали, рукописи, машинописний текст
першої книги «Тарас Шевченко», дружина Г.
Хоткевича Платоніда у червні 1941 вивезла їх
до Києва й передала Інститутові літератури АН
України. Той текст там зберігся. А через кілька
днів почалася війна. Архів Інституту був
евакуйований до Уфи і повернувся до Києва
після визволення України [1, с. 5]. Та значну
частину рукописів Г. Хоткевича слідчі НКВС,
очевидно, знищили.
Про задум Хоткевича О. Семененко писав,
що метою Г. Хоткевича було наголосити:
Шевченко пішов з України підлітком, свідоме
життя його минало в Польщі і в Росії, але життя
України поклало «печать» на все життя
Шевченкове. І Хоткевич готував «своєрідну
белетризовану енциклопедію Шевченкового
життя» [4, с. 150].
Повість «Тарас Шевченко», створена на
початку 30-х років, була (в рукописі) високо
оцінена О. Білецьким (майбутнім академіком),

який писав про «широту й глибину
зображеного в повісті Шевченка» і що «читав її
з великим захопленням» [5, с. 12].
У частині «Дитинство» Г. Хоткевич широко
використав документальні матеріали. І стиль
тут зовсім інший, ніж у попередніх його творах.
«Це література фактів, а не рефлексій», як пише
І. Денисюк [2, с. 11]. Тут стриманіші в емоціях
оцінки, хоч де-де й проступає уміння підмітити
у природі живі створіння й подати виразні
художні деталі – «кузька-мушка», «павучок»,
який виліз на заснулу в полі дитину (а мати
тяжко працює недалечко), «постояв, подумав і
почав роботу. Прикріпив павутинку до
пелюшки, потім до вершка стебельця, знову до
пелюшки й знову до стебельця – снував сітку.
Мов прив’язував малого селянського чоловічка
до землі отими невидимими вірьовочками. Десь
узявся комар. Дзижчав і, літаючи, вибирав
місце. Вибрав ніжну рожеву щічку. Сів,
розставив ноги якнайвигідніше і приготувався
поласувати. Помацав жалом і вштрикнув його в
тільце. Дитина скрикнула й прокинулась [5, с.
20]. А далі буде заблукалий нещасний пес,
курча, приготоване до зарізу і врятоване
Тарасиком – те все «вкинуте» в текст дуже
зворушливо
спостережливим
оком
письменника і постає разючим контрастом до
виявів людського немилосердя, жорстокості.
Особливо вражає зображене у першій частині
повісті жахливе дитинство сироти Тараса.
Тонко виписує Хоткевич «діалоги» поміж
старим Енгельгардтом, що геть «вижив з
розуму», та його старим слугою Микитою. Це
відтворено майстерно, психологічно точно. Як і
сцени катувань малого Тараса через випадок з
грішми, що їх украв Степан, син мачухи, а
звинуватили Тараса – факт, згадуваний О.
Кониським; чи постаті дячків-навчителів. На
диво живі малюнки виходять у Хоткевича. І
світлинкою в них – постать діда Шевченка. Ось
він вчить Тараса вимовляти «р» –
«Прилетіли журавлі,
Примостились край ріллі».
А Тарас:
«Пилетіли дуавлі,
Пимостились кай іллі» [5, с. 21]
Чи той же епізод з пошуком стовпів, що
давно став підручниковим шаблоном. У
Хоткевича він поданий якось легенько,
акварельно, без педалювання. І важить у тому
епізоді найбільше – як передано відчуття щастя
серед рідних: ще живі батьки, ще дома сестра
Катря. Малого Тараса люблять, радіють його
поверненню з мандрів, не сварять. Хоткевич
використав тут ремінісценцію із Шевченкового
– «сім’я вечеря коло хати… вечірня зіронька
встає» [5, с. 23]. Сестра, сама не повечерявши,
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нагодувала його, повела спати. «Постелила,
вклала, перехрестила, поцілувала, і аж тоді
сама пішла вечеряти. Гарно Тарасові від тої
ласки, і засинає він тихим, спокійним сном» [5,
с. 24]. Читач знає, що скоро це урветься, і
нещастя далі встелятимуть дорогу Шевченка,
тому ці спогади мають такий емоційний вплив.
Вражає епізод, коли били різками батька:
авторитет у сім’ї – і раптом так збили на стайні
у пана. Яскравими є замальовки перших кроків
у школі. Учитель Совгир, такий спершу
грізний, виявився добрим, мав контакт з
учнями і був винахідливим, веселим. Але його
переслідували, то й мусив іти з села.
Прощаючись з учнями, просить вибачити, якщо
наприкрився кому, і кланяється їм. Хлопці
«ревнули всі одразу, отарою». А Совгир
заспівав:
«Гей, хто в лісі – озовися!
Гей, хто в темнім – одкликнися!
Та викрешем вогню,
Та запалим люльку –
Не журися!»
І з тим співом виступив із школи. Учні
юрбою за ним. І така картина цікава
створилася: діти малі й великі, а серед них
високий дебелий Совгир із клунком за плечима,
сам себе не журитися закликає» [5, с. 25]. Після
того з учителями вже не велося. А потім –
жахлива мачуха. Ще як теплий спалах – батько
взяв малого у чумацьку валку. Тут є цікавий
епізод – урок милосердя. Вночі Тарас почув, як
злодії крадуть волів (а вартові поснули). Він
розбудив усіх, злодіїв спіймали. Хотіли скарати
на смерть, але думки розійшлися – у який
спосіб карати. Тоді старий Палій запропонував
не карати їх, а відпустити, ще й дав хліб та сіль:
«Нехай вас, люди, хліб та сіль поб’ють, а ми
вас ні бити, ні забивати не будемо. Ідіть
здорові» [5, с. 47]. Злодії розгублені, один упав
на коліна. Як бачимо, Хоткевич бере не
загальновідомі випадки з дитинства Шевченка,
а свіжі, не заяложені, і ненав’язливо показує
процес формування душі майбутнього митця.
Те формування йде переважно, за малими
винятками, у найдикішому, брудному оточенні,
серед нелюдів. Але постійно живе в малому,
може, на рівні підсвідомому спершу, прагнення
малювати – факти достовірні. Як і вияви
розпачу, безнадії (з листів вже дорослого
Тараса відомо, що та безнадія не раз
опановувала його – тоді вже через стан
поневоленої України). А в дитинстві без кінця
караний, з великого болю, подумки зойкає,
звертаючись до вже померлої матері: «Мамо!
Де ви, мамо! Де ви, мамо! Подивіться, мамо, як
мучать мене! Не давайте їм, мамо! Чистої
сорочечки я не бачу, голови мені ніхто не
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змиє… Не спитає ніхто, чи я здоровий, чи не
хочу я їсти… Ніхто не покладе руки на голову і
не погладить мене, мамо… Та де ж ви, мамусю?
Та прийдіть же сюди, розв’яжіть мені ноги й
виведіть звідси, мамо-мамусю! Ой скоріше ж
приходьте, бо немає в мене сил терпіти й, я все
одно сам собі смерть заподію!» [5, с. 40].
Про гіркі поневіряння Тараса Хоткевич
пише все ж без надмірних сантиментів, у
трагічних малюнках йому не зраджує почуття
міри.
Оскільки написане Хоткевичем вціліло в
уривчастому вигляді, не завжди вмотивованими
виглядають деякі композиційні переходи
просторові – наприклад, від «кухні» у старого
Енгельгардта до частини «У Вільнюсі». Але
загалом це не порушує архітектонічної
цілісності.
Не менш цікавою і яскравою є частина «У
Вільнюсі». Її писати було непросто, як визнавав
сам Хоткевич, – бракувало матеріалів про
життя Енгельгардтів у Вільнюсі та Варшаві. Зі
сторінок повісті постає коло знайомств Тараса,
козачка при синові Енгельгардта, ад’ютантові
генерал-губернатора Римського-Корсакова. Тут
умови життя Тараса не такі дикі, як у
«Дитинстві», але морально тяжкі, принизливі.
Автор зацікавлює читача багатьма епізодами –
наприклад, урятування польської панночки Рузі
Гошовської в момент, коли коні «понесли», і
тільки міцна рука Тараса зупинила «трійку
розбісованих коней. Він «закляк» на хомуті і
його вже знімали звідти» [5, с. 131]. А в кареті
був
сам
генерал-губернатор
РимськийКорсаков. Тарасові передали потім «подяку» десять асигнацій. Тут починається ніби якась
інтимна лінія – відвідує, на запрошення, дім
Гошовського, небайдужий до Рузі. Але це –
коротким штриховим малюнком. Докладніше
виписано подружжя Енгельгардтів – Павло
Васильович з «солдатськими манерами»,
грубий. Це той, у кого потім викуплять кріпака
Шевченка за 2500 асигнацій, той, хто запросив
нечувану ціну і кого Карл Брюллов назвав
«свинею» [5, с. 261]. Витонченою, музично
обдарованою постає його дружина Софія
Григорівна, яка віддає перевагу усамітненню,
бо не хоче водитися з місцевою російською
чиновною братією – «поляки чули на собі
урядовий гніт й до всякого росіянина ставилися
із застереженням» [5, с. 123]. До Тараса була
співчутливою, але часом і деспотичною
(наприклад, у випадку, коли Тарас необачно
розлив її парфуми). Ці постаті, як і інші в
повісті, вималювані живо. Постають і події
1830 року, згадано повсталу Варшаву, різні
позиції вільнюсців – підтримати повсталих
виступом чи очікувати. Прислані російські
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війська, проте, не забарилися, є жертви серед
поляків. А панство Енгельгардтів поспішливо
тікає до Петербурга (з ними і козачок Тарас,
перестуджений в дорозі і хворий). Живі, знову
ж, замальовки, створені переважно, мабуть,
уявою Хоткевича, але дуже тактовно виписані
й читабельні.
І. Денисюк вважає, що існує два різновиди
біографічного жанру. У першому випадку
«біографічний
повістяр
користується
фактичними даними, але його фантазія
заповнює прогалини, вгадує причини, творить
більш чи менш відоме оточення особи, про яку
пишеться» [2, с. 10]. Другий різновид «можна
назвати мистецтвом читати документи», і в
цьому автори мають «багато спільного з
літературознавцями» [2, с. 10]. Як приклади
другої групи називають часто біографічні
романи Андре Моруа, Стефана Цвейга та ін. А
з українських – романи В. Петрова (про Куліша
та про Костомарова). Гнат Хоткевич, вважає І.
Денисюк, «репрезентує першу групу…»,
оскільки він заповнює «білі плями в біографії
Шевченка художньою вигадкою, хоч загалом
його твір опертий на довголітніх студіях
величезних матеріалів про Кобзаря» [2, с. 11],
про що йшлося вище. Тут необхідно зауважити
ще й такий момент. Версія Г. Хоткевича щодо
епізодів життєпису Шевченка – це художня
версія, у деяких випадках вона не збігається з
викладеним, скажімо, у праці відомого
зарубіжного шевченкознавця П. Зайцева [див.:
Зайцев П. Життя Тараса Шевченка. – К., 1994. –
453 с.]. Наприклад, епізоди про перебування
Шевченка у Варшаві та Вільні; відтворення
процедури підготовки до викупу Шевченка та
про основних дійових осіб цього акту; деякі
дані про людей, дотичних до Шевченкових
життєвих перипетій тощо. Та це право автора,
це його художницьке бачення, базоване і на
документах, і на домислі. До всього, на час
написання твору Г. Хоткевича далеко не всі
біографічні матеріали про Шевченка були
відомі (з найвідоміших – праця О. Кониського
«Тарас Шевченко-Грушівський. Хроніка його
життя», видана 1898-1901 НТШ у Львові).
Рельєфно, пластично малює Г. Хоткевич у
своїй повісті Петербург, оточення Шевченка
(частина «Юність»). Ось як подає письменник
перші петербурзькі враження Тараса. Це –
вдало дібрані епізоди й деталі: і маленький
горбунчик Міша, з якого знущаються
однолітки, а тільки Тарас пожалів його,
подружився, зробив йому «самостріла» (як це
роблять сільські хлопці). І вуличні «картинки»
з мордобоєм, коли усіх всі б’ють: городовий –
вантажника із баржі, генеральський камердинер
– візника, торговці – злодійчука, майстровий –

свою жінку… І всі побиті кричать. Тарас
розглядає петербурзькі «пейзажі» (повновода
ріка поміж будівель) – все дивує хлопця. А його
пан, Павло Васильович Енгельгардт, після втечі
з повсталої Польщі довго не міг добитися
посади, зрештою став ад’ютантом його
височества герцога Віртемберзького.
Тарас бродить Петербургом, чує страшні
оповідки про поведінку царя, муштри, покари,
жорстокість. Сюжетну лінію увиразнює історія
дружби з горбуном Мішею Бондарєвим та його
мамою Анною Василівною, яка тішиться, що її
син має такого доброго, ласкавого друга. Тарас
малює хлопчику смішні епізоди, по суті,
карикатури і дарує Міші, а той роздає своїм
однокашникам у пансіоні, задобрюючи їх, злих.
Анна Василівна купує для Тараса фарби, яких
той ніколи не мав і про які мріяв. Він щасливий
і малює будь-що. Мати хвилюється, дивлячись
на «світлу радість свого хворого, битого долею
сина». Далі – страшна трагедія: Мішу
закатували за наказом царя, який не догледів,
що горбань не випростався (бо й не міг), і за те
його нещадно били, до смерті. Похорон малого
горбаня вилився в бунт у центрі столиці.
Поліція не могла нічого вдіяти. Тоді оберполіцмейстер наказав поліції ніби вступитися,
але стати «незримою», збільшити число
перевдягнених цивільних агентів (яка сьогодні
впізнавана акція!), нехай записують «на
предмет арешту. А як тільки скінчиться – бабу
забрать, квартиру опечатать» [5, с. 219].
Напівбожевільна
з горя мати загиблого
хлопчика вигукувала, що цар Микола – убивця,
що його треба задушити, бо то ірод, бо він «як
Ірод-цар уб’є ще сорок тисяч» [5, с. 217]. Вона
надірвала голос, але далі говорили десятки уст
– «і про революцію у Франції й Бельгії, і про
героїчну боротьбу Польщі… Так несподівано
похорон маленького горбаньчика обернувся в
політичну демонстрацію» [5, с. 220]. А Тарас
боляче пережив втрату Міші Бондарєва.
Потім ідуть ніби й загальновідомі, а проте
виразно домислені Хоткевичем епізоди – «У
Ширяєва». В безнадії Тарас запивав разом з
найманими робітниками з Калуги та Костроми,
хоч далі отямився. І доля нарешті посміхнулася
Тарасові. Це було знайомство з українцями, які
увели його до Карла Брюллова. Це – і Сошенко,
і В. Григорович та ін. Це і Є. Гребінка, з яким
Шевченко співпрацював далі у видавничих
справах, зокрема у процесі підготовки альманаху «Ластівка» (1841). І Карл Брюллов, окреслений яскравими мазками у лаконічних діалогах та декількох епізодах. Хоткевич використав
відомі слова К. Брюллова: «Мені подобається
його фізіономія не кріпацька. І в тих очах його
криється щось нерозгадане» [5, с. 256].
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Можливо, забагато в повісті епізодів із
сльозами Тараса, хоч він і був, очевидно,
надчутливий, як писали у спогадах очевидці.
Нанизується епізод за епізодом, і виникає
враження театралізованого, сценічного бачення
подій, драматургічного способу малювання –
зміна кадрів, виразні діалоги, що розкривають
характери, дуже рухливий малюнок дії.
Постійна динаміка, жвавість – це приваблює в
письмі Хоткевича. Серед численних художньобіографічних творів про Шевченка повість
Хоткевича вигідно вирізняється і може бути
доброю лектурою для позакласного читання,

успішно конкурувати із творами С. Васильченка, О. Іваненко, О. Ільченка та ін.
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ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
Андрій Содомора

І неситий не виоре…
Хоч би й виорав – дно моря не заколоситься. Та які близькі на слух і на зір ті два слова-образи:
«Кругом поле, як те море...»! Як нагадує борозну плуга слід за кораблем!.. У греків – кораблі
«круторогі»; у нас – воли, що тягнуть плуга.
Поверхнева подібність – оманлива: борозна, що на полі, – залишається, родить; на морі – зникає
без сліду. Море – не для борозни; ні тієї, що за плугом, ані для іншої, що за пером: «Вилами по воді
писане».
Усе відносне. «Багате рибою» море «безплідне» з погляду рільника. Врожайне поле – таке ж
«безплідне» з погляду риболова. Бо в одного – на думці колосок, в іншого – риба. Тому-то «всяке
порівняння – кульгає». Зерно ж і море справді непоєднувальні речі. Про це – у давньогрецького
поета Теогніда:
Підлим робити добро – із марних занять наймарніше,
Так, начеб ти засівав сиву морську просторінь:
Море засієш – ні колосочка тобі не зародить.
Підлому зробиш добро – не відгукнеться добром.
Ні додати, ні відняти. Хіба – уточнити: не завжди «що посієш, те й пожнеш». Залежить, на який
ґрунт сіятимеш.
Але повернімось до «неситого». Хто ж він такий і звідки (перефразуймо І. Франка – про Лиса
Микиту), з яких країв родом?» Із тих, де якраз «безплідне» море щедро живило світ людської уяви,
– з античних теренів. Усе ж пізнаємо захожого у самому слові (наше «ситий» і лат. satur –
споріднені слова), у вдачі. Як у цьому ж Лисі Микиті – риси хитромудрого Одіссея; у Бурмилі –
простакуватого, що йде напролом, Ахілла; в «дівчині у вінку», «многоцвітній» Весні, – усмішку
Афродіти.
Є у Франковій казці й Неситий. Але вовк, зауважмо, неситий, доки голодний. У Шевченка ж
мова про неситого – у ситості. Найпримітніші штрихи до його портрета вийшли з-під стилоса
римлян. Мали-бо до кого приглядатися («апетит» – їхнє слово) – згадаймо римські застілля, що
постають в усій гріховності (обжерливість – гріх) із сторінок римської сатири. Ненажера готовий
поглинути найвигадливіші, з екзотичних країв, наїдки й напитки – усе, над чим попрацювали
досвідчені «гастрософи», умільці «роздратувати» млявий, розіпханий надміром шлунок. То були
часи неозорої, одутлої імперії.
Два штрихи до портрета неситого – «анфас». Перший – його око. Воно не дивиться – зазирає.
Одна річ «зоріти» («В стременах став, зорить»), інша – зазирати (звідси й заздрість – invidia), та ще
й «за край світа». І то не з цікавости, для пізнання, а щоб загарбати, бо й «сакля очі коле».
Наймоторошніше, що може бути в оці, дзеркалі душі, – відсутність душі. У неситого її
витіснила неситість. Він перейнятий нею, як занурена у воду губка (у нього – таки губа) – тією ж
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водою. Це вже не прикмета – це його субстанція: «неситий» – іменник (substantivum). Як і
нечистий: сама нечисть.
Другий штрих – рот, точніше – зів (hiatus). Неситий – постійно готовий до поглинання, бо він –
avarus (від avere – жадати): перегукується з Аверном – сморідним озером в італійській Кампанії, де
начебто був вхід до захланного на людей підземного царства мертвих. Жадоба – невситна. Хто заздрить (in-videt), той і за-зіхає (in-hiat;). Еразм Роттердамський, даючи юнакам настанови доброї
поведінки, вказував і на те, щоб рот, коли беремо до рота, не був широко розкритий і взагалі –
«губи мають легко торкатись одна одної». У неситого губа від губи – далеко; між ними – бездонна
прірва: hiarus.
За цими двома штрихами – дві властиві людям хиби. В одній – відхилення від природи: як не
роззявляй рота, а понад відміряне людині природою не споживеш. У другій – від здорового глузду:
нагромадженого, куди не зазирай, – із собою у домовину не візьмеш.
Протиставленням до неситого – людина, яка, слухаючи здорового глузду, йде за Природою,
пильнуючи міру в усьому, окрім жаги пізнання, плекання зароненої «іскри Божої». Сковорода, чиї
твори, ще хлопчиною, списував Шевченко, – з таких людей.
«Орати на дні моря» – образ, який унаочнює обидві хиби, адже це заняття протиприродне і
водночас – безглузде: воду довелося б або вичерпати, або... І тут спохоплюємося: таж синонім до
«неситий» – «за-хланний», готовий поглинути й безодняву хлань!.. Бо суходолу – мало. Неситий
часів Горація зазирав таки «за край світа» – ген за лівійські поля, згрібаючи – лишень для себе! –
гори пшениці.
Далі – й до моря брався. «Вже й рибам тісно...» – співчуває лускатим сотворінням співець
«золотої середини»: завалюючи брилами прибережні води, багач таки серед моря будував для себе
розкішні вілли. Із моря суходіл, із ночі – бенкетний день собі робили.
Втім, чи давно це діялось, коли й ми, належні імперії, похвалялися «рукотворними», але
мертвими морями, – умертвивши на їхньому дні поля й оселі; і навпаки: осушували те, що було
володінням річкової чи морської хвилі?.. Мертві душею – мертвим робили все довкола себе:
«подібний – подібному радіє». Годі й уявити, перефразуймо Рейґана, «імперію добра»...
А тим часом – яке ж хуткоплинне людське життя!.. Мов гостина: хтось відходить ситий і
задоволений, а ще хтось... Та послухаймо Горація: «Рідко трапляється такий, хто б сказав, що
прожив щасливо і, коли час вичерпано, – задоволеним пішов із життя, як із гостини – ситий гість».
Але латина – то латина. У перекладі ледве чи звернемо увагу на протиставлення: вичерпано –
сповнений, тобто задоволений (два прикметники вміщаються в одному латинському: contentus).
Чого не зауважуємо в перекладі – бачив в ориґіналі Гораціїв сучасник. Тут – клепсидру, водяний
годинник.
Уявімо собі дві його ампули – верхню і нижню. Отож, коли відпущений нам час (верхня
ампула) вичерпано, – сповнені, отже й задоволені – contenti – життєвим часом, «насичені днями»
(нижня ампула), маємо відійти із «гостини»... «Gut!» – мовив на відході Кант. Як би там не було, –
чи подане йому розведене водою вино засмакувало, чи життя, що його в останній момент озирнув,
сподобалось, – але «Gut!» – то «Gut!». Усе ж бо життя займався своїм, до чого був народжений,
чим був заполонений – філософією.
Інша річ – неситий. Ціле життя у нього про-падає (варто й нам приглядатись до прямого
значення слова: «Про-пало!» – як ото з дірявого мішка чи з воза – через драбину), займався-бо
найбезглуздішим: нагромаджував гори, спожив – крихту. Клепсидри ж ніхто вже не перекине. Про
«зміст», радше «вміст» життя пізно дбати тоді, коли проглядає дно: «Як за життя не наївся, то
перед смертю не налижешся»...
Шевченкові рядки про неситого – із тих висловів, що у сфері неможливого – щось таке, чого не
було і бути ніколи не може. Як-от: ніколи не забудуться Гомерові пісні, хіба що «Вигаснуть зорі
довкіл на склепінні широкого неба, Сонце осяє нараз Ночі священної лик...» У Шевченка,
відлунням, – про Котляревського: «Будеш, батьку, панувати, Поки живуть люди, Поки сонце з неба
сяє, Тебе не забудуть».
Тож навіть якби неситий таки виорав на дні моря поле – воно не заколоситься: пісок лише бере,
лише поглинає. Він, як і сам неситий, позбавлений душі – мертвий. Людина ж, як і Земля, бере,
щоб віддавати. У тому – безсмертність її душі: «Не вмирає душа наша...»
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Віктор Неборак

Катерина і запорожці.. ціна слова
Це історія з «Кобзаря» Шевченка. Коротко
переказати її можна так. До прегарної Катерини
залицяються троє запорожців. Їхні імена у
вірші названо: Семен Босий, Іван Голий і
вдовиченко Іван Ярошенко. Козаки, захоплені
красою Катерини, похваляються самі перед
собою, щó б вони їй запропонували «за одну
годину». Один – все своє золото (якби його
мав), другий – всю свою силу (якби вона в
нього була), третій готовий зробити для
Катерини все, що завгодно (все, чого вона
побажає). Катерина, вислухавши козаків,
звертається до третього, сповіщаючи, що в
Криму, в татарській неволі пропадає її єдиний
брат. Красуня дає обіцянку, що той, хто
визволить брата, стане її обранцем (дружиною).
Козаки втрьох вирушають визволяти Катриного
брата. Один з них утопився в Дніпровому гирлі,
другого посадили в Козлові (теперішня Євпаторія) на кіл, та Іванові Ярошенку таки вдалося
визволити з Бахчисараю невільника. Удвох
вони прибувають до Катерини, яка не радіє, а
голосить, зізнаючись, що дурила Івана
Ярошенка, бо насправді визволений – не брат, а
її милий. Далі – кульмінаційна сцена балади.
Задля точності процитую її: «Одурила!.. – І
Катрина / Додолу скотилась / Головонька... – /
Ходім, брате, / З поганої хати». Хто відрубав
голову Катерині? Іван Ярошенко? Милий
Катерини, якого Ярошенко вважав її братом?
Шевченко прямо про це не пише. Можна
припустити, що непоіменований милий долав
шлях додому без зброї. Та навіть якщо він і
роздобув десь шаблю, важко уявити, що,
побачивши свою кохану після тривалої розлуки, козак позбавляє її життя, довідавшись про її
неправдивість. Найімовірніше, що вбивцею
Катерини був таки Іван Ярошенко. Запорожці в
полі ховають Катерину і братаються у степу.
Я переказав баладу Шевченка «У тієї
Катерини...» задля увиразнення причиннонаслідкових зв’язків і виокремлення певних
деталей. Та все-таки у цьому вірші (як врештірешт і в багатьох поезіях «Кобзаря») чимало
«темних місць». Чому запорожці приїздять до
Катерини разом, а не поодинці? Чому ніхто з
них не намагається одружитися з Катериною?
Семен Босий та Іван Голий готові Катерині
віддати те, чим не володіють, – та не за шлюб з
нею, а за годину кохання. Лише Іван Ярошенко
пропонує прислужитися Катерині за ту ж таки
годину, виконавши її бажання. На більше, ніж
на годину кохання, запорожці не розраховують.
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Та з такою пропозицією немислимо було
звернутися до незайманої чесної дівчини. Вони
напряму до неї і не звертаються. В її
присутності вони так наче похваляються один
перед одним, застосовуючи фігури звертання
«брате», «друже», «діти», своєю готовністю
пожертвувати чимось, чого не мають або ще не
зробили.
Катерина не могла бути й одруженою
жінкою (або жінкою легкої поведінки), бо
обіцяє віддатися за того, хто звільнить її
«брата». Припустимо, вона була самотньою
вдовою і саме тому
з-поміж трьох виділила вдовиченка Івана
Ярошенка. У такому разі висока ціна за одну
годину кохання сприймається як комплімент
красуні-вдові від кожного з трьох запорожців, а
не як пропозиція з підтекстом. Вони
залицяються до неї гуртом, як давні друзі,
звиклі до подібних ситуацій. Адже зізнаються,
що з’їздили Польщу і всю Україну, «А не
бачили такої, / Як се Катерина». Та цього разу
наміри їхні цілком серйозні. Вони готові
з’їздити ще й Крим, та в цьому пункті
виникають додаткові запитання. В якому
статусі запорожці могли перебувати в
Кримському ханстві? Як визначили б між
собою, хто з них гідний пошлюбити Катерину,
якби виконали її волю і всі залишилися б
живими? Що їм було відомо про Катриного
«брата»? У баладі про це – ані слова. Та з
історичних джерел відомо, що запорожці таки
визволяли невільників з татарського полону,
вдаючись до походів, а часом до викупів.
Мої роздуми базуються на тому, що балада
Шевченка відтворює правдиву історію. (Не
заперечую, якщо комусь вона видасться казковою). Та, як бачимо, визволення невільника в
ній – найзатемненіше місце. Нічого фантастичного нема в тому, що один з побратимів-запорожців утопився в гирлі Дніпра, а інший був
посаджений на кіл. Ймовірно, вони долали
шлях до Криму човном або іншим відповідним
плавзасобом, мали сутичку з татарами в гирлі
Дніпра, в якій один загинув, а іншим двом
вдалося прорватися далі, дістатися до Козлова,
в якому Івана Голого посадили на кіл. Щоб той
заслужив на таке покарання, його мали б
спіймати на тяжких протиправних діях. Іван
Ярошенко йому – з тих чи інших причин – не
допоміг уникнути кари. Можливо, саме тому,
що обидва Івани були суперниками за руку
Катерини. Та Шевченко не з’ясовує причин
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загибелі Босого і Голого, як і не з’ясовує обставин визволення Катриного «брата». Можливо,
Ярошенко володів татарською мовою і вдав з
себе татарина, можливо, мав охоронну грамоту
і був у статусі посланця від кошового отамана.
Визволити невільника в столиці ханства міг або
супергерой, або офіційний посланець, в якого
для цієї мети були б у наявності й кошти.
Вдаючись до літературних алюзій, згадаймо,
що навіть супергероєві Тарасові Бульбі з усіма
його коштами і зв’язками не вдалося витягти з
варшавського полону сина Остапа. Офіційним
посланцем Січі Ярошенко теж навряд чи був,
інакше не загинули б його побратими. Може, він
був характерником і міг ставати невидимим?
Так чи сяк, а Ярошенкові потрібно було
переконати Катриного «брата», що він бажає
йому добра, якимось дивом вивезти його за
межі ханства і неушкодженим доправити до
села (містечка, міста), де жила Катерина. За час
спільної подорожі нові знайомці мали багато
нагод з’ясувати, ким кожному з них доводиться
Катерина. Отже, заходячи у Катрину велику
«хату на помості», знали, що вчинять самосуд.
Могли б і влаштувати між собою лицарський
поєдинок за серце дами, та запорозька
солідарність переважила.
Для читача удар шаблею, завданий
Ярошенком красуні, – спонтанний
і є
наслідком зізнання Катерини. Парадокс у тому,
що Катерина гине, сказавши правду. Якби вона
була лукавою, то приготувала б інші слова для
зустрічі з милим і його визволителем. Спочатку
Ярошенкові потрібна була лише година
кохання. Він погодився б виконати волю
Катерини, якби вона пообіцяла йому лише цю
годину. Та вона запевнила, що одружиться з
рятівником свого «брата». Можливо, так
бажала звільнення коханого, що готова була
заради цього пошлюбитися з іншим. Хто для
неї був той милий? Наречений? Коханець? Та
навряд чи її законний муж, бо про це було б

відомо громаді. Якщо читач спробує заповнити
часові порожнини в баладі, то може прийти до
висновку, що запорожці вирішили покарати
Катерину ще перед тим, як переступили поріг її
хати. Від її слів уже нічого не залежало. Козаки
вчинили злочин – навіть за законами
тодішнього часу. Покарання було самовільне,
поза правовими приписами. Озброєний козак
вбив беззахисну жінку в її власній хаті за
мовчазної згоди її колишнього коханого. Яким
був мотив убивства? Помста за Босого і
Голого? Та якби вони вижили, розв’язка була б
такою ж. Все-таки Ярошенко покарав Катерину
за те, що вона свого милого назвала братом,
подавши марну, як йому здалося після її
зізнання, надію на одруження. З огляду на
тодішні звичаї він мав би оскаржити Катерину
перед громадою, надати їй можливість
виправдатися, а не перебирати ролі судді і ката
на себе. Та якраз громадського розголосу
Ярошенко остерігався. Саме тому й довелося
«замітати сліди» – ховати Катерину в полі, а не
на кладовищі. Припускаю, що це єдиний такий
випадок у «Кобзарі» – запорожець (не лях, не
москаль, не татарин) вбиває українку.
Чи виправдовує Шевченко запорожців? Чи
засуджує прекрасну Катерину? Чи навпаки –
співчуває їм усім? Кожний читач балади має
право на власну думку з цього приводу.
Авторських оцінок у цьому тексті немає.
Не вдаватимуся тут до посилань на численні
літературознавчі дослідження про цей вірш, з
яких можна було б скомпонувати поважний
збірник.
Зауважу лишень, що режисер Михайло
Іллєнко ще 2004 року мав намір зняти
повнометражний художній фільм на основі
балади «У тієї Катерини...», заповнюючи часові
порожнини цієї загадкової поезії домисленими
пригодами героїв. Назва фільму – «Толока». Чи
хтось його бачив?
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КОНКУРС ПРОЕКТІВ
«ТАРАС ШЕВЧЕНКО І НАШ КРАЙ»
До ювілею Кобзаря: конкурс проектів
Під час відзначення ювілею Тараса Шевченка
Львівський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти спільно з Департаментом
освіти і науки ЛОДА провів конкурс проектів
«Тарас Шевченко і наш край».
У конкурсі взяли участь педагоги, учні 8–11
класів загальноосвітніх навчальних закладів
Львівщини та їхні батьки, які були
співрозробниками проектів виховних справ.
Конкурс було проведено з метою
стимулювання інтересу школярів до постаті
Т. Г. Шевченка та сторінок історії і сучасності
рідного краю, пов’язаних з іменем Кобзаря та
його сучасників; залучення педагогів до
використання методу проектів у виховній
роботі, а учнів – до планування та проведення
активної краєзнавчої роботи; використання
для цього сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
Основними завданнями конкурсу було
залучення педагогів та школярів до розроблення та реалізації проектів виховних
справ; формування на Львівщині спільнот
учнів, педагогів та батьків, зацікавлених
творчою
спадщиною
Т. Г. Шевченка;
узагальнення та розповсюдження досвіду цих
спільнот; розвиток читацької компетентності
учнів; стимулювання учнів до участі в
мистецькій
та
краєзнавчо-дослідницькій
роботі; розвиток та поповнення методичної
бази в напрямах громадянсько-патріотичного,
естетичного та фізичного виховання; популяризація використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення

української літератури, історії України,
художньої культури.
Конкурсні
роботи
передбачали
такі
обов’язкові елементи:
створення інтернет-газети «Шевченко і
сучасність»;
розробку сценарію позакласного заходу,
присвяченого вшануванню Великого Кобзаря;
захід, зініційований самими учасниками
Конкурсу (вистава /сценарій, диспут, екскурсії,
зустрічі з відомими людьми тощо).
Переможці першого етапу Конкурсу
проектів «Тарас Шевченко і наш край» –
розробники 15 кращих проектів виховних справ
– публічно представили свої роботи у
Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Члени журі одноголосно вирішили відзначити усіх учасників ІІго етапу конкурсу і нагородити переможців
екскурсією «День у Львові».
Для учнів та вчителів загальноосвітніх
навчальних закладів-переможців було проведено екскурсію. Лауреати побували у старій
частині Львова, де збагатили свої знання з
історії міста і відвідали Національний музей
ім. Андрея Шептицького, кімнату-музей Тараса
Шевченка та музей вишитої ікони ім. отця
Дмитра Блажейовського.
Підбиваючи підсумки Конкурсу, можна
ствердити, що учні виявили інтерес до постаті
Тараса Шевченка та його творчості. Учасники
продемонстрували креативний підхід до виконання завдань, вміння застосовувати сучасні
інформаційно-комунікаційні технології в проектній діяльності й навички працювати в колективі.

«Караюсь, мучуся… але не каюсь!»
(Літературно-музична композиція про роки заслання Т. Г. Шевченка)
Укладач: Денисюк Любов Кіндратівна,
вчитель української мови та літератури
У центрі сцени плакат «Караюсь, мучуся... але не каюсь!» (Т. Г. Шевченко).
Збоку – плакат із зображенням Т. Шевченка-солдата і словами з вірша В. Баранова:
Тільки ж хочу, вкраїнці, спитати у вас нелукаво:
Ради кого Шевченкові йти було в Орські степи?
Ради кого ховати свій біль за солдатську халяву?
Нижче – карта Російської імперії (поч. XIX ст.) і виставка репродукцій картин Т. Шевченка
періоду заслання.
Слова ведучих і поезій Т. Шевченка звучать під музику Маріконе. Доноситься барабанний дріб,
який поволі стихає.
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1 ведуча. Государь імператор височайше повелеть соизволил: художника Шевченко за
сочинение возмутительных и в высшей степени дерзких стихотворений, как одареного крепким
телосложением, определить рядовым в Оренбургский Отдельный корпус, с правом выслуги,
поручив начальству кметь строжайшее наблюдение, дабы от него, ни под каким видом, не могло
выходить возмутительных и пасквильных сочинений.
2 ведучий. Цей вирок було виголошено у петербурзьких казематах уранці 30 травня 1847 року, а
4 червня перед очима поета-арештанта уже пролітали мальовничі береги Волги... Візок гнали день і
ніч, зупиняючись на поштових станціях лише для того, щоб змінити коней. Через сім днів
засуджений прибув до Оренбурга (на карті).
1 ведуча. Прибувши пізно ввечері на місце заслання, Шевченко переспав ніч на голій підлозі в
пакгаузі, а вранці його відвели в казарму. Днювальний показав на нарах його місце. З цього
почався перший день солдатського десятиріччя...
2 ведучий. Ім’я Шевченка... З ним були пов’язані надії людей різних національностей, а
найперше українців, на своє соціальне і національне визволення. Воно, мов дзвін у часи лихоліть,
било на сполох, будило народну самосвідомість. Своїм власним життям Шевченко подав приклад
служіння своєму народові. Чекаючи вироку в Петербурзі, поет дбає не про себе, він думками – з
Україною.
Ведучий читає вірш «Мені однаково чи буду…»
1 ведучий. Життя в Оренбурзі не було тихим та спокійним, не було відсталим у політичному
розумінні. Оренбурзький край – місце заслання репресованих і «неблагонадійних». Тут ще раніше
виникло таємне товариство декабристського напрямку. Тут Шевченко познайомився з братами Михайлом та Федором Лазаревськими. Вони та інші земляки випросили Шевченка до себе на квартиру. Тут він прочитав напам’ять свої поеми «Сон», «Кавказ», проспівав кілька улюблених пісень.
Звучить одна з українських народних пісень («Тяжко-важко в світі жити», «Ой зійди, зійди,
зіронько», «Забіліли сніги», «Та нема в світі гірш нікому»).
1 ведуча. Катастрофа 5 квітня (арешт) і її важкі наслідки не змінили ні характеру, ні думок
поведінки арештанта. Він лишився все таким же самовідданим, переконаним борцем. Особиста неволя і
власні страждання не злякали, не погасили його полум’яного визвольного руху. Ще не встигло як слід
висохнути чорнило на царському нищівному вироку, а голос поета знову лунав, за тисячі кілометрів від
столиці, де недремне царське око пасе крамолу, заковану в кайдани. Виступати з такими бунтівними
творами в поліцейському гніздо вищі – то вчинок більш ніж ризикований.
1 ведучий. Друзі мали клопотатися, щоб для відбуття кари Шевченка залишили в Оренбурзі, але
поет не дозволив просити за себе, бо це принижувало його людську гідність. А тим часом у штабі
корпусу «рядового» Шевченка вже призначили у 5-й лінійний батальйон, розташований в Орській
кріпості (на карті). До Орської фортеці, що знаходилася за 300 км від Оренбурга, поета везли сім
днів, тобто в шість разів повільніше, ніж із Петербурга до Уралу, Тепер, коли «ужасно опасный
преступник» був уже в лабетах тюремного краю, потреби в поспіху не було.
На сцені – учень у формі солдата царської армії XIX ст., що виконує роль Т. Шевченка.
Мої перші враження від Орської фортеці переповнені безвихідним драматизмом. Орське
укріплення знаходилося на Яшмовій горі, було обнесене земляним валом. Усередині розташовані
казарми і зо два десятки приватних будиночків. Навколо майже безводний степ, покраяний
барханами і вкритий подекуди кущиками колючок. Дужий східний вітер часто дув по кілька днів,
несучи клуби їдкої, задушливої куряви. Літо пекуче, восени й навесні – дощі й непроглядна
грязюка, взимку – морози й страшні бурани, які засипали снігом поселення. Суворий край! За
важкий клімат цю напівпустелю місцеве населення назвало Яман-Кала, тобто погань-місто...
Учень читає вірш «Г.З. (“Немає гірше, як в неволі…”)»
2 ведучий. Комендантом Орського укріплення був генерал-майор Дмитро Ісаєв, людина вже
літня, лагідна і добра. Він дозволив Шевченкові жити не в казармі, а в приватному помешканні,
відвідувати знайомих, бувати на вечорах у місцевої інтелігенції, всіляко полегшував йому
солдатську службу. Та після смерті Ісаєва комендантом було призначено майора Мєшкова, і тоді
для Шевченка настали тяжкі часи. Новий комендант демонстрував митцеві усю силу своєї влади.
Перевівши в казарму, чіплявся до всіляких дрібниць, по кілька годин ганяв по плацу, вимагаючи
відпрацьовувати різні рушничні прийоми, бігти, падати, лізти. І це в будь-яку пору року, за всякої
погоди! Солдатська служба поетові не давалася – не для неї він був народжений, а тому часто мав
усілякі стягнення.
Звучить пісня «Зацвіла в долині...»
1 ведуча. І спочити не мав де. У казармі стояв постійний галас, нестерпний сморід, важка задуха.
Більшість солдатів ставилася з повагою до Тараса Григоровича, але були й такі, що крали в нього
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книжки і закладали в шинку. Він з крадіями не сперечався, лише питав, у якому шинку заставлено,
– йшов і викупляв. Та особливою карою була заборона писати й малювати.
Ведуча читає вірш «Мов за подушне, оступили…»
2 ведуча. Таланти Шевченка в ці роки досягли найвищого творчого розквіту, адже це було саме
тоді, коли він уже здобув освіту, оволодів мистецьким хистом і злітав усе вище і вище. Скільки він
міг би за ці роки створити літературних і живописних шедеврів!
1 ведучий. Шевченкові вкоротили віку, але не зламали духу. Цареві Миколі так і не вдалося
зробити з нього солдата своєї загарбницької армії, перетворити в слухняне безмовне бидло. Коли
минуло десять років муштри, Шевченко записав у своєму «Журналі»:
Шевченко: «В незабутній день оголошення мені вироку я сказав собі, що з мене не зроблять
солдата – так і не зробили.
Я не тільки глибоко, навіть поверхнево не вивчив жодного рушничного прийому. І це тішить моє
самолюбство».
2 ведучий. Якщо з офіційним начальством Шевченко поводився нарочито стримано, то зовсім
іншим бував у стосунках з друзями і добрими знайомими. З багатьма із них він листувався. Варварі
Рєпніній, «доброму і єдиному другові своєму», він писав:
Шевченко: «Лихо діється зо мною, та не одно, а всі лиха упали на мою голову, одно те, що
нудьга і безнадія давить серце, а друге, нездужаю з того дня, як привезли мене в цей край,
ревматизм, цингу перетерпів, слава Богу, а тепер очі і зуби так болять, що не знаю, де дітись».
1 ведуча. Змучений душею і тілом, б’ючись у тенетах неволі й нудьги, він не знав, куди
подітись, де шукати рятунок, тоді звертався до свого вірного порадника – знаменитої «Захалявної
книжечки». Шевченко бачив, що втрачається навіки його талант художника, а він його так пестив!
У такому становищі хоч кого охопить відчай, а тим паче натуру з високорозвиненим відчуттям
прекрасного. Бували хвилини, коли він опинявся на грані розпачу, коли серце надривалось в
безвихідних потугах. Подібний настрій вилився у вірші, присвяченому переяславському лікареві
Андрію Козачковському, на квартирі якого колись був створений безсмертний «Заповіт».
Ведуча читає уривки з поезії «А. О. Козачковському».
1 ведучий. Доля на якийсь час змилосердилася над поетом-вигнанцем. У травні 1848 р.
Шевченко був зарахований художником в Аральську експедицію, яка тривала до жовтня 1849 р.
Клопотав про зарахування арештанта в експедицію губернатор Обручов – людина високоосвічена,
ділова і принципова. Ці кілька місяців були найкращими за всі десять років існування поета на
засланні. Очолював експедицію відомий мореплавець і географ Олексій Бутаков. Український
народ з особливою вдячністю завжди шануватиме цього «Магеллана Аральського моря», адже він
був одним із гуманних представників російського народу, що в найтяжчі часи невільницького
поетового життя простягнув йому рятівну руку.
2 ведуча. Певний час Шевченко жив з Бутаковим в одній каюті на шхуні «Константин». Коли
експедиція повернулася в Оренбург, Бутаков виклопотав дозвіл залишити Шевченка в місті для
остаточної обробки матеріалів. Завдяки впливу Бутакова життя Тараса Григоровича значно
поліпшилось. Він мешкав на приватній квартирі, писав вірші, малював портрети знайомих, бував у
домах місцевої аристократії на літературних читаннях, вечорах, святкових бенкетах, ходив у
цивільному одязі. У цей час Шевченко створює більшість своїх живописних робіт, в яких малює
аквареллю, олівцем види Аральського моря (на стенді).
2 ведучий. В Оренбурзі Тарас Григорович близько зійшовся з польськими революціонерами.
Сценка № 1.
Дійові особи: Шевченко, Сераковський, Мостовський, Венгржиновський.
(Шевченко вбігає, розглядається, вітається. Бачить свого "Кобзаря". Біжить до нього).
Сераковський: Шевченко?.. Шевченко ви?
Шевченко: Даруйте...
Сераковський: Ідіть же сюди, сідайте! Та сідайте ж! Чого ви не сказали про себе одразу? Чув я
про вас, знав, що ви будете...
Шевченко: Ви знали?
Сераковський: Вас знає Мамбеллі! Та й не тільки він... Ну, від інших... (Розглядає його) Як же
ви так безглуздо спіймалися?... З оцим... Мефодієм. Там же й спійматися не було за що!.. Хоч би як
воно не було, а шлях ви обрали один – шлях боротьби – повстань... Зараз, Мостовський підійде,
Венгржиновський.
Шевченко: Я з ними знайомий. Де ви його взяли? (Показує на «Кобзар»).
Сераковський: Поляки прислали... А ось і вони.
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Мостовський: О, Шевченко. Ви обіцяли нові твори минулого разу.
Шевченко: Ось (подає аркушик). Я усе про своє, про мужицьке...
Мостовський: О, ці рядки:
Так будем жить, людей любить,
Святого Господа хвалить!
Венгржиновський: Україну я знаю мало. Шкода. Слухаю вас і про неї думаю. Яка вона близька
Польщі, незважаючи ні на що... А цар, – цар ворог спільний. Ви старший за мене, і почуваю, як Ви
любите Україну: до сліз, до мук хресних, чоловічих, козацьких, вогненних, до болю в очах, коли
заплющишся і уявиш собі її, святу, смутну і мужню...
Шевченко: (відійшовши вбік)
Отак-то, ляше, друже-брате!
Неситії ксьондзи, магнати
Нас порізнили, розвели,
А ми б і досі так жили...
Мостовський: О, твір один ще новий...
Сераковський: Польщі б такого, як ви, поета!...
Моспшвськчй: Міцкевича з нами немає. Ми такі самотні!.. У Польщі немає рівного йому
народного поета, Тарасе Григоровичу! Ми не бачимо його, і такого, як ви.
Венгржиновський: Ви теж наш поет, Тарасе Григоровичу!
2 ведучий. Один із прапорщиків гарнізону, людина підла й жорстока, на прізвисько Ісайка, у
червні 1850 року написав оренбурзькому генерал-губернатору донос про те, що Шевченко ходить у
цивільному одязі, вільно листується зі знайомими, пише вірші, малює. Під час обшуку нічого
крамольного знайдено не було. Обручов розпорядився підозрюваного відпустити. Але не так
відреагували на цю подію в Петербурзі. За особистим розпорядженням царя, поет повинен бути
засланий у найвіддаленіше укріплення під суворий нагляд із забороною писати і малювати.
1 ведуча. Шевченка заарештовано вдруге, відправлено спочатку в Орськ. Понад півтора місяця,
поки велося слідство, він перебував в одному казематі з колодниками та клеймованими
каторжниками.
1 ведучий. На початку серпня 1850 р. Тараса Григоровича заслано в Новопетрівський форт, що
розташований на краю гористого півострова Мангишлак, який знаходиться на східному березі
Каспію (на карті).
З одного боку – море, з іншого – безводна піщано-кам’яниста пустеля, на якій зрідка траплялися
кущики полину, верблюжої колючки, солянки, покручені, майже безлисті деревця саксаулу. Клімат
був такий нестерпний, що солдатські роти мінялися щороку, бо навіть молоді, здорові люди довше
не витримували. А Шевченко, який через ревматизм уже мав гостру серцеву недостатність, пробув
тут майже 7 років!
2 ведуча. Побутові умови були тяжчі, ніж в Орську. Казарми гірші, обмундирування зношене,
ковдри порвані, «подушек не полагалось», часто не вистачало харчів. Навіть дзеркала не було.
Береги Каспію взимку замерзали, і зв’язок із зовнішнім світом на кілька місяців припинявся зовсім.
Коли ж приходила пошта, Шевченко одержував від друзів з України та Петербурга книжки,
збірники, журнали, тому дещо знав про новинки української та російської літератур.
Лунає пісня «Садок вишневий коло хати».
2 ведучий. Першим ротним командиром у Новопетрівському укріпленні був штабс-капітан
Потапов – брутальний і жорстокий самодур. Він ретельно виконував царський наказ щодо солдата
Шевченка. Щоденна багатогодинна муштра, дріб’язкові причепки ротного, погане харчування,
постійна моральна пригніченість невпинно підточували здоров’я поета-страдника, але не зламали
його духовно, не зменшили його жаги до творчості.
1 ведуча. Не раз порушував Тарас Григорович клопотання про дозвіл малювати, але завжди
одержував відмову. У вільний час ішов у якийсь безлюдний куточок і малював на стіні або огорожі
крейдою чи вуглиною різні краєвиди, записував нові вірші на клаптиках паперу. Іноді малював
портрети солдатів і офіцерів, віддавав їх замовникам. З того, що було створено за 1850–1857 рр. в
Новопетрівську, майже нічого не збереглося.
1 ведучий. Цар і його сатрапи не тільки скалічили життя великої людини, а й обікрали
український народ, культуру всього людства. Заславши Шевченка в далекі глухі краї, ізолювавши
його від народу, цар сподівався, що за 10 років жорстокої солдатчини поетова муза втратить свою
попередню силу і запал, а можливо, й зовсім замре. Проте цього не сталося. Талановита особистість
без творення жити не може: її думка, поетична уява працюють постійно, навіть всупереч волі самої
людини, бо така її духовна природа...
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Ведучий читає вірш «N.N. “О думи мої, о славо злая!...”»
2 ведуча. В околицях форту Шевченко виявив алебастр і глину, придатну для ліпки.
Оскільки цар не додумався «політичному злочинцеві» заборонити займатися скульптурою, Тарас
Григорович взявся до виготовлення статуеток і скульптурних груп, які дарував своїм знайомим,
навіть передавав до Петербурга. Оскільки арештант не мав змоги дотримуватися технології
виготовлення скульптур, жоден з цих творів до нас не дійшов.
Ведуча читає вірш «І небо невмите, і заспані хвилі…»
2 ведучий. Недалеко від форту знаходилося стійбище казахів. Жили вони надзвичайно вбого.
Пошарпані юрти погано захищали від холоду й спеки, посіви проса й кукурудзи давали мізерні
врожаї, рідко яка сім’я мала козу. Тарас Григорович нерідко бував у стійбищі, мав багато друзів
серед казахів, малював їх портрети та побутові сценки. Слава про «акина Терезі», як називали його
кочівники, поширилася по всьому степу. Про нього складали легенди, пісні. З особливо любов’ю
поет ставився до казахських дітей.
Ведучий читає вірш «Думи мої, думи мої…»
1 ведуча. З ініціативи Шевченка й за його безпосередньої участі з солдатів та офіцерів форту
було організовано драматичний гурток і хор. Новий комендант Маєвський, що ставився до поета з
великою прихильністю, якось сказав йому:
2 ведучий «Щедро тебе, Тарасе Григоровичу, обдарував Бог: ти і поет, і живописець, скульптор
та ще й, виявляється, і актор... Шкода, голубе мій, одного: що не обдарував Він тебе щастям».
1 ведучий. (на карті) У 1851 році з кінця травня до початку вересня Шевченко брав участь у
геологічній експедиції в гори Каратау, де сподівалися знайти кам’яне вугілля. Це був найплідніший
після Аральської експедиції період живописної творчості Тараса Григоровича. Тут він зробив
кілька десятків малюнків сепією, більшість з яких дійшла до нас.
2 ведуча. У 1853 році комендантом Новопетрівського укріплення став І. Усков, який походив з
роду запорізьких козаків. Усков зробив цілий ряд послаблень, які суттєво полегшували долю поетавигнанця. Тарас Григорович часто бував у домі Ускових, малював портрети його дружини і дочок,
вчив їх грамоти. На ім’я Ускова для Шевченка надходила кореспонденція.
2 ведучий. Недалеко від укріплення солдати посадили сад, в якому були дерев’яний будиночок,
дві альтанки. Одну з них відведено для відпочинку Тараса Григоровича. Там він написав повісті
російською мовою. Усков клопотався перед начальством, щоб Шевченкові було надано звання
унтер-офіцера, але Микола І категорично відмовив.
1 ведуча. Мав Тарас Григорович і невеличкий город, на якому вирощував різні овочі. Якось,
ідучи дорогою, він підняв свіжозрізану вербову гілку й уткнув у землю на своєму городі. Гілка
проросла і через певний час перетворилася на могутнє дерево, яке прожило понад сто років.
Ведуча читає вірш «Хіба самому написать…»
1 ведучий. Скільки не клопоталися друзі Шевченка про його помилування, їм скрізь відмовляли,
бо сам Микола І бачив у ньому особистого ворога. З нагоди вступу на престол Олександра II була
оголошена амністія політичним засудженим, але прізвище Шевченка зі списку викреслив сам цар,
бо не міг йому пробачити сатиричного зображення імператорських осіб у поемі «Сон». Проте
передові громадські діячі, зокрема президент Академії мистецтв Федір Толстой та його дружина,
не припиняли клопотання і нарешті добилися успіху.
1 ведуча. Про радісну звістку повідомив поета на початку травня Лазаревський, який тоді
проживав у Петербурзі. Проте офіційне розпорядження затрималося ще майже на три місяці.
Сценка № 2.
Дійові особи: Шевченко, Усков, Наталія Іракліївна – донька Ускова.
(Шевченко сидить, на шум у передпокої встає. Вбігає Наталя).
Наталія Іракліївна: Ох, Горичу!
Шевченко: Та годі вам, Наталіє Іракліївно...
Наталія Іракліївна: Я така рада за вас, Горичу! (втирає сльозу) Тато сказав, що прийшов пакет
з наказом про визволення... З Оренбурга так новин багато! Після підкорення Ак-Мечеті киргизи
дуже незадоволені... готують повстання... Я така рада за вас, Горичу! (входить Усков)
Усков: (відправляє дочку) За порядком слід би тебе, Тарасе Григоровичу, спочатку в Уральськ
направити, де тобі треба з’явитися, добродію мій, у штаб першого лінійного батальйону, а звідти
вже в Оренбург, у канцелярію корпусу, по документи для Петербурга. Думав я про це чимало й
вирішив: не маючи в наказі нічого, крім вказівки визволити тебе, дати тобі посвідчення на право
в’їзду в Петербург! (Переможно дивиться, вдоволений своїм рішенням). Писар бумаги не складе: це
ж до самого петербурзького градоначальника писати треба. Від якогось Ускова. Отже, я сам
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напишу. Писати треба вміло, додавши копію наказу. На це піде, вважай, день. Тобі влаштуватися –
днів зо три, та кравцеві підлатати одяг – не менше як два. Дав би тобі все нове, та, сам знаєш, у
цейхгаузі недостача. Виходить, днів через вісім зможеш ти, добродію мій, вирушати додому, через
Астрахань.
Шевченко: Дякую! Нехай на Русі знають, що був на світі отакий майор Усков!
Усков: Ну-ну, голубе!
2 ведучий. Довгі місяці добиратиметься поет до Петербурга через Астрахань, Нижній Новгород,
Москву... (на карті). Ще довше він добиратиметься до Києва, Кирилівки, до України... Це буде
пізніше, а зараз у рибальському човні нескорений поет вийшов у море, назустріч своїй долі...
Ведучий читає вірш «Доля»
Спочатку притишено, а потім голосніше звучить мелодія «Як умру, то поховайте...»
Усі встають.
*Відповідальність за точність цитування і збереження авторських прав несе укладач.
Матеріали підготувала Ольга Онанко

КОНФЕРЕНЦІЯ
«ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В ШКОЛІ»
Оксана Мартиняк

Роль Тараса Шевченка у процесі формування
української літературної мови
Мова, як відомо, явище загальнонародне.
Творцем і носієм будь-якої мови є народ. Одна
особа безсила будь-що змінити в мові, бо мова
розвивається і змінюється за своїми об’єктивними законами. Навіть геніальна особистість не
здатна змінити мову, а може лише виявити її приховані можливості, показати, як ефективно можна
використати те, що в мові існує [2, с. 23–24].
Письменники, творячи неологізми, які згодом
можуть стати надбанням словника української мови, все ж кардинально не змінюють напряму розвитку літературної мови. Але саме майстрам слова
відводять особливу роль у формуванні й стандартизації літературної мови. Таку думку висловив
І. Огієнко: «Найсильніші й найперші творці соборної літературної мови – то свої письменники.
Кожний письменник обов’язаний не тільки найдосконаліше знати свою соборну мову й вимову,
як практично, так і теоретично, але й постійно й
невпинно збільшувати це знання» [5, с. 8].
Визначальну роль у процесі творення
української літературної мови відводимо
Тарасові Шевченку. Юрій Шевельов стверджував: «Не можна приписати формування
літературної мови одній людині. Літературна
мова виростає зі співпраці визначних і менш
визнаних сучасників і з переємности досвіду й
змагань поколінь. Проте не можна заперечувати й того, що окремі індивідуальності –
письменники, журналісти, мовознавці – можуть

надати літературній мові виразнішого характеру в певному напрямі. Якщо в цьому сенсі і з
цими застереженнями спитати, хто, які індивідуальності особливо вирішально позначили
своєю діяльністю дальший розвиток української літературної мови, то не буде перебільшенням назвати троє прізвищ: Тарас Шевченко,
Борис
Грінченко,
Олекса
Синявський.
Шевченко заклав перші загальнонаціональні
основи української мови своєю геніяльною
інтуїцією і своїм потужним впливом, зумовленим величиною його генія. Наступником поета
став учитель: Борис Грінченко. Своїм методичним підходом, своєю впертою працьовитістю й
посидющістю дав досі неперевершену словникову, а в межах словника і граматичну, і
правописну кодифікацію літературної мови.
Третім прийшов Синявський, науковець і професор університету, що вніс у проблеми нормалізації глибоке знання, науковий досвід і
методу, не тільки відчуття тенденцій, а і
розуміння їх» [7, с. 16].
Особлива місія Шевченка виявилась у
творенні неперевершених зразків художньої
літератури народною мовою, що й підтвердило
потужний потенціал нашої мови. Довгий час
українську мову сприймали як таку, що
«надається для вжитку лише як мова сільська,
родинна, фольклорна та поетична» [8, с. 38].
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Шевченко – це передусім перший український письменник, який, особливо з огляду на
надзвичайні обставини свого життя, послуговуючись здебільшого народною мовою, створив літературу світового рівня. Те, що матеріал
для своїх творів він черпав переважно з рідних
українських джерел, є досить значущим у
мовно-історичному сенсі, бо, ймовірно, саме
тому його мова, зокрема її лексичний склад,
стала безпосереднім взірцем для наслідування.
Те, що Шевченко звертався до рідного коріння,
переконливо акцентуючи на окремішності
української культури й українського народу,
мало значення й для історії розвитку
української мови [4, с. 42].
Мова Тараса Шевченка стала наріжним
каменем для формування єдиної української
літературної мови. Спочатку нова літературна
мова творилася на базі говірок Полтавщини й
Харківщини, тобто на Лівобережжі, а завдяки
Тарасові Шевченку її творення прийшло й на
Правобережжя. Окрім цього, дискусія 1891–
1892 рр., що виявила конфлікт між двома
процесами творення літературної мови на
східно- й західноукраїнських землях, закінчилася одностайною згодою, що повинна існувати
єдина загальнолітературна мова і що в основі її
мають бути центральноукраїнські (Київщина –
Полтавщина) діалекти, на які спирається мова
найвпливовіших письменників-класиків: Шевченка, Марка Вовчка тощо [8, с. 47–48]. Сталося це тому, що Шевченко був найсильнішим
поетом, його твори захопили всю Україну: їх
усі читали, завчали напам’ять, і вже тим самим
навчалися мови [3, с. 23].
В історії творення літературних мов це
звичайне явище: мова найсильнішого письменника й господаря дум народних помалу стає за
основу мови літературної. До того ж Шевченкова мова мала всі якості, щоб стати
всеукраїнською літературною мовою: вона була
найчистіша серед мов усіх тодішніх письменників і походила з географічного осередку
України, зі Звенигородщини, а тому могла
легко стати соборною мовою [3, с. 23].
Особливу чистоту і народність мови поета
відзначив О. Синявський: «Народня стихія
Шевченкової мови з усіх її, мови, боків
(фонетика, морфологія…) відзначається супроти мови інших українських письменників першої половини ХІХ ст., а почасти й пізніших,
відсутністю в ній чи принаймні дуже незначною наявністю мовних провінціалізмів. Шевченкова фонетика, морфологія, наголос, синтакса, лексика майже зовсім не мають у собі
провінціалізмів з погляду, звичайно, сьогочасної літературної нашої мови…» [4, с. 56].
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Про чистоту Шевченкової мови писав
І. Огієнко, відзначаючи, що поет у своїх творах
уникав недоречних у літературній мові елементів:
локалізмів – дрібно-говіркових місцевих
виразів; поет очистив свою мову від таких
виразів, що були б незрозумілі широким
читацьким колам, а це вже було розуміння
істоти літературної мови [3, с. 18];
полонізмів, які траплялися в говірках
Правобережної України; на Лівобережжі здавна
був
неприхильний
погляд
на
мову
Правобережжя, як на ополячену, а тому в часи
Шевченка і згодом письменники свідомо
цуралися правобережної мови, просякнутої
полонізмами; таким чином поет «подав руку
лівобережцям, а це було корисним у розвої
нашої літературної мови: обидва береги Дніпра
нарешті поєдналися в своїй мові у творенні
мови літературної» [3, с. 18–19];
архаїзмів – застарілих слів; ці лексичні
засоби все ж доволі часто трапляються в творах
Шевченка, але «вони завжди на своєму місці як
окраса стилю, чому вони ніколи не разять
читача» [3, с. 19];
іншомовних слів; хоча у творах письменника трапляються росіянізми, які на думку
І. Огієнка, є нашими віковічними архаїзмами,
правописні й словникові, що панували в нашій
літературі цілі віки [3, с. 19–20];
жаргонізмів
і
просторічних
слів;
Шевченко уникав у своїй поезії опрощення,
оминав той розмовний селянський жаргон, що
робило його мову чистою і надало їй ознак
літературности [3, с. 20].
Таким чином І. Огієнко доводить, що
Шевченко свідомо відмовлявся від тих
елементів, що є недоречними в літературному
варіанті національної мови, дбаючи таким
чином про належний розвиток рідної мови й
усвідомлюючи вагу кожного мовця (публічного
і не тільки) в цьому процесі.
О. Синявський – один із найкращих знавців
мови Шевченка – вважав, що тільки деякі
лексичні особливості поетового стилю не стали
надбанням української мови. «Серед усіх
українських письменників старшої генерації
важко вказати кого другого з такою народньою
лексикою, що так би повно ввійшла в
літературну мову, як лексика Шевченкових
творів» [4, с. 136]. Отже, значна частина
лексики, що її використовував поет, стала
згодом літературною нормою.
Проте не варто вважати Шевченкову мову
абсолютно стерильною, позбавленою усіх рис
живої мови того часу. М. Мозер у праці «Тарас
Шевченко і сучасна українська мова: спроба
гідної оцінки», аналізуючи твори поета,
доводить
наявність
усіх
вищеназваних
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лексичних засобів як комунікативно виправданих і характерних для індивідуального стилю
письменника.
Особливу увагу М. Мозер звернув на
епістолярну спадщину поета. Стверджував, що
«Тарас Шевченко (у листуванні, а, імовірно, і в
українськомовному повсякденному спілкуванні) ще не був категоричним мовним пуристом»
[4, с. 204]. Щодо так званих локалізмів, то в
епістолярії поета вони трапляються доволі
часто. Приміром, такі іменники: бит, го́род
(місто), границя, знакомство, кисть (пензель),
кусок, лежа (лежання, тяжка хвороба), одвіт,
остатки, позволеніє, поміщеніє, почта,
прошеніє, скорб, слух, степ (у формі чоловічого
і жіночого родів), часть, шталт (кшталт), язик
(мова) [4, с. 140–150].
Церковнослов’янізми
в
Шевченкових
поетичних текстах цілком виправдані, бо
покликані створювати урочистий, піднесений
стиль. У листах уживання цих лексем, на думку
М. Мозера, оцінити набагато важче, бо їх
використано в «цілком звичних, буденних
контекстах без жодних ознак маркованості».
Наприклад, такі іменники: врем’я, надежда,
праз(д)ник, прочтеніє, убожество, училище [4,
с. 174–176].
Шевченко іноді вдається до архаїзмів (враг,
град, начинанія, пристанище, страсті, чадо [4,
с. 184–186]), полонізмів (ваша мосць, безецний
(похабний, бридкий), повшедний (повсякденний), півчварта [4, с. 172–173]) й запозичених
слів (адрес, білет, екземпляр, журнал,
квартира, клас, процент [4, с. 194–196]).
Росіянізми теж активно побутували в
поетових листах. Щодо цього явища можна
запропонувати два пояснення. З одного боку,
«щойно Шевченкові довелося звернутися до
понятійного світу нової для нього цивілізації,
він опинився в ситуації, коли чимало понять він
просто не міг виразити за допомогою питомо
українських слів. «Малоросійське» суспільство
вже звикло вставляти в таких випадках модерні
російські літературні слова, які набули
поширення в Царській Росії» [4, с. 204]. З
іншого боку, до принципового відкидання
російських слів з метою формування
українського словника будуть вдаватися лише
згодом. Тому навіть поняття, для яких існували
традиційні українські лексеми, Шевченко в
своїх листах, навіть не задумуючись, часто
заміняв росіянізмами. Наприклад: вещи, заказ,
ідолопоклонник, іздатель, іскуство, карандаш,
краска, магазин, наміреніє, неділя (тиждень),
недорозуменіє, общество, об’явленіє, перевод,
переводчик, подарок, поклонник, полученіє,
постройка, приглашеніє, просвіщеніє, свиданіє,

случай, сочиненіє, тетрадь, чемодан, ящик [4,
с. 205–211].
Трепетне ставлення до рідної мови Шевченко виявляв не лише в своїх поетичних
творах. Його листи доволі часто рясніють
цікавими заувагами щодо особливостей функціонування української мови. У листі до брата
Микити поет закликає його писати тільки
рідною мовою:
«… А сам, як тільки получиш моє оце
письмо, зараз до мене напиши, щоб я знав. Та,
будь ласка, напиши до мене так, як я до тебе
пишу, не по-московському, а по-нашому.
Бо москалі чужі люди,
Тяжко з ними жити:
Нема з ким поплакати,
Ні поговорити.
Нехай же хоч через папір почую рідне слово,
нехай хоч раз поплачу веселими сльозами… Ще
раз прошу, напиши мені письмо, та по-своєму,
будь ласкав, – а не по-московському…» [6,
с. 83].
В іншому листі поет дорікає братові, що той
послуговується суржиком і жаргоном, не
дбаючи про чистоту мовлення:
«Брате Микито, треба б тебе полаять, а я
не сердитий. Нехай буде так, як робиться. Бач
за що я хочу тебе лаять,… за те, що я твого
письма не второпаю, чортзна по-якому ти
його скомпонував, не по-нашому, не помосковському – ні се ні те, а я ще тебе просив,
щоб ти писав по-своєму, щоб я хоч з твоїм
письмом побалакав на чужій стороні язиком
людським…» [6, с. 83].
Таким чином Шевченко підтверджує
особливу роль рідного слова у своєму житті,
вочевидь, на чужині поетові дуже бракувало
спілкування українською мовою.
Окрім цього, у поетових листах неодноразово звучить захоплення книгами, що
написані рідною мовою, і їхніми авторами:
«… Спасибі вам і панові Артемовському за
ласкаве слово. І спасибі всім тим, хто пише понашому і про наше» [6, с. 84].
«Прислав мені із Пітера курінний Панько
Куліш книгу своєї роботи, названу «Записки о
Южной Руси», писану нашим язиком… Такої
доброї книги на нашому язику ще не було
друковано» [6, с. 86].
«Добре, дуже добре ти зробив, що
надрукував «Чорну Раду» по-нашому. Я її
прочитав і в «Руській беседі», і там вона
добра, але по-нашому лучче» [6, с. 86].
Щодо своїх творів, написаних російською
мовою, в одному з листів поет висловлює
щирий жаль і занепокоєння, мабуть, розуміючи
абсурдність такого явища, коли письменник є
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представником однієї нації, а свої твори пише
іншою мовою – мовою колонізатора:
«Переписав оце свою «Слепую», та й плачу
над нею, який мене чорт спіткав і за який гріх,
що я оце сповідаюсь кацапам, черствим
кацапським словом… не хочеться, дуже не
хочеться мені друкувать «Слепую», але вже не
маю над нею волі, та цур їй обридла вже вона
мені» [6, с. 84].
«Навчи мене, будь ласкав, що мені робить з
руськими повістями? У мене їх десятків коло
двох набереться. Затопити грубку – шкода:
багато праці пропаде. Та й грошей би хотілося,
бо тепер вони мені дуже потрібні» [6, с. 86].
І. Огієнко підкреслює «велику простоту і
ясність Шевченкової поетичної мови, бо в його
творах речення будуються по-народньому» [3,
с. 24]. Окрім цього, дослідник висловлює думку
про творення власного поетового стилю на базі
мови та ритміки української пісні.
С. Єрмоленко, відзначаючи ключову роль
Шевченка у процесі формування української
літературної мови на народній основі, звертає
особливу увагу на народнопісенні символи, що
їх використовує і видозмінює поет: «Жива
розмовна мова в устах простого народу, мова
народної пісні з її ліричними та епічними
формулами, мова народних прозових епічних
творів, сам дух народної творчості увиразнилися в Шевченкових творах» [1, с. 131].
Народнопісенні образи і слова-символи у
творах поета досить часто поглиблюють свою
семантику завдяки новому контекстові й
ускладненим асоціаціям.
Шевченкова поезія наснажена народною
піснею, її мотивами, виразами, характерною
символікою. Передовсім це стосується традиційного поетичного словника, ядро якого
становлять такі лексеми: воля, вода, гай, діти,
доля, душа, дума, думка, земля, козак, люди,
мати, поле, рука, око, серце, слово, сльоза, суд,
син, Україна, хата. Саме ці назви характеризуються найбільш розгалуженою сіткою
епітетів. У ряду поетичних означень до слова
доля – злая, лиха, добра(я), молодая, лукавая,
слухняная, нещаслива, козацькая, чорнобрива,
неправдива, святая – спостерігаємо семантичне
ускладнення народнопісенного мотиву; у народних піснях звичайно вживають прикметники чужая, людськая [1, с. 138].
Варто відзначити рясну синонімію Шевченкової мови. Особливо багато в «Кобзарі»
паралельних назв на позначення таких дій:
ходити, говорити, співати, танцювати, грати,
бити, пити, падати. Наприклад: Не будем почернечій харамаркать. Що се таке верзете ви?
Бондар барило й бочку набиває та ще й
курникає [3, с. 26–27]. Підкреслені дієслова
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поет
уживає
на
позначення
процесу
нерозбірливого читання.
Трапляються в «Кобзарі» авторські новотвори: широкополий (цей неологізм, на думку
І. Огієнка, і поетичний, і глибоко соціальний:
Шевченко хоче дивитися по своїй смерті не на
вбогі й вузенькі кріпацькі поля, а на вільні,
безпанщинові, «лани широкополі»); крутоберегий; недвига – інертна людина; одина –
самотність; недосвіт – ранній мороз; співа –
співання, спів; усюда; зрище [3, с. 27–28].
Шевченко часом подавав свої думки в
коротких, але змістовних глибоких виразах, які
стали крилатими. С. Єрмоленко детально
аналізує авторські афоризми з лексемою
«слово», називаючи їх «мовними знаками
української національної культури» [1, с. 154].
Зокрема: Ну що б, здавалося, слова; Незлим
тихим словом; Щоб слово пламенем взялось; Я
на сторожі коло їх поставлю слово.
Отже, особлива роль Шевченка в процесі
становлення й унормування української літературної мови беззаперечна. Геніальність і
позачасова актуальність його творів якнайкраще сприяли взоруванню сучасників і
пізніших поколінь на поетову мову. Шевченко
особливо дбав про чистоту мови своїх творів,
навіть якщо в побуті, зокрема в листуванні,
послуговувався просторічними, застарілими чи
зросійщеними формами. Варто також відзначити, що саме Шевченко ввів до активного
обігу власну назву Україна, що стала основою
для етноніма українець, і прикметник український, які міцно вкоренилися у свідомості тих,
кого довгий час називали «малоросами» (або
«південноросами»), «русинами» (або «рутенами») [4, с. 35], і стали офіційними назвами.
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Василь Чоповський

Велич Тараса Шевченка, його значення
та місце серед світових геніїв
Кобзарю мій!
Поете мій високий!
А як же ти поезії писав?
Я не писав, я плакав і сміявся,
Благословляв, співав і проклинав.
Сказати правду, мало турбувався,
Як я при тому з боку виглядав.

Ліна Костенко
Як тільки природа пробуджується до весни,
на українську землю приходить свято – день
народження її генія і пророка Тараса Шевченка.
Образ найщирішого лірика і гнівного бунтаря,
поета, художника, людини, духовного батька
відродженої української нації постає перед
внутрішнім зором сучасника завдяки поетичним, прозовим і малярським творам митця,
щоденнику й листуванню, спогадам друзів.
Відомий шевченкознавець, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, професор Інституту народознавства НАН України
В. Овсійчук, оцінюючи славетну постать Кобзаря, справедливо відзначає: «Кожне нове покоління визнає свій курс і свою життєву програму
ставленням і оцінкою Тараса Григоровича
Шевченка. Так традиційно склалося і ніщо не
міняється: так було за царської Росії, так
продовжувалося за радянського часу і, як не
дивно, продовжується і тепер, за демократії й
незалежної України. Що в цій постаті, яка сіяє
серед геніїв світу, такого, що будь-яка влада
передовсім намагається «приборкати» Шевченка, зробити «своїм» якщо не повністю то хоча б
частково? Тому ім’я Т. Шевченка постійно під
прицілом. Зрозуміло імперське ставлення,
осудження без права писати і малювати на
десять років, отже ігнорування суспільства,
щоб не «баламутив», бо ж, бачите Шевченко
боровся проти рабства за право простої людини
звільнитися від кріпацтва і бути вільною, як у
Європі ХІХ ст. годилось. І, може, ніхто так
рішуче й безстрашно не виступав на захист
«отих рабів німих», як Шевченко» [4, с. 8].
Царський і більшовицький режими доклали
усіх зусиль, щоб оголосити Тараса Шевченка
народним, тому що він, мовбито, тільки в роки
романтичної юності «козакофільствував», а
ставши на шлях реалізму відкинув «націоналістично-хуторянське» замилування «старовиною» й став атеїстом, матеріалістом, класовоненависним революціонером, пророком та
ревним співцем тієї «сім’ї єдиної, вольної,

нової», якою стала… «нова історична спільність людей – радянський народ». Однак було
навпаки. Тарас Шевченко – нащадок козацького роду – глашатай реальної, а не фальшивої
свободи кожної людини і нації, бо ввібрав у
душу пам’ять і долю народу, зрозумів його
велич і трагедію, а тому, на думку П. Куліша,
став нашим найвидатнішим істориком, будителем і вихователем нації, завдяки чому поклав
початок і новому етапу українознавства: історико-об’єктивного, патріотичного, філософського, педагогічного, етичного, інтелектуальнопсихологічного та духовно-творчого.
Читаючи Тараса Шевченка, я «спіткнувся»
об рядки, які вважав загальновідомими і
загальнозрозумілими, але які раптом постали в
незвичайній силі свого не лише одкровення,
аналізу та пророцтва, а й суду над совістю:
Один у другого питаєм
Нащо нас мати привела?
Чи для добра, чи то для зла?
Нащо живем? Чого жадаєм?

Українці – чи не єдиний у світі народ, що
століттями не мав права вивчати власну
історію, хоча була вона не тільки трагічною, а й
сповненою світової слави (тому – «І, не дознавшись, умираєм, А полишаємо діла…»).
Тож Великий Кобзар, звертаючись до
майбутніх поколінь, писав:
Прочитайте знову
Тую славу. Та читайте
Од слова до слова,
Не минайте ані титли,
Ніже тії коми.
Все розберіть… та й спитайте
Тойді себе: що ми?...
Чиї сини? яких батьків?
Ким? за що закуті?..

Прочитайте… Коли ще Петро І заборонив
видання українською мовою, Катерина ІІ знищила не лише політичну систему Гетьманщини, Запорізьку Січ, а й Києво-Могилянську
академію, систему національної освіти. Ці імператори відчужили від України навіть її родові
імена. А 1854 р. російський вчений М. Погодін
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зробив ще одне «відкриття»: навіть Київ (отже,
й Київська Русь, її мова і культура) не є, мовляв, українським. У ІХ-ХІІ ст. у ньому нібито
жили великороси, які відійшли на схід із
татарами.
Прочитайте… Коли ще Петро І після Полтавської битви практично купив журналістів
Німеччини, Англії, Польщі, щоб вони висвітлювали питання Україна–Росія, Мазепа–
Петро І з позиції Росії й Петра І. Навіть у
дипломатичних документах Росія представлялася як єдиний спадкоємець Київської Русі, а
Україна – лише як її «окраїна». І Європа
повірила в цей міф, бо він ґрунтувався на
відомій ідеологемі, прийнятій ще Іваном ІІІ:
Москва (Росія) – це Третій (і останній) Рим.
Росія не територія, не держава, не нація. Це –
наднаціональна імперія, яка має особливу
місію, а тому й владу, а її представники живуть
правилом: «Де я, там і Росія».
У газеті «Кур’єр львівський» у 1882 р. Іван
Франко писав: «Гетьман Мазепа, бачачи, що
цар Петро має цілком недвозначний намір
задушити Україну, уклав спілку зі шведами
проти Москви, і загинув у цій боротьбі. Москва
осудила цей чин козацького гетьмана і вживала
весь церковний апарат, аби зогидити
вкраїнському народові навіть ім’я людини, що
однією з останніх посміла подумати про самостійне політичне життя України без Москви».
Саме так: зогидити пам’ять окупованого народу
– це основний принцип усіх окупантів – як
зовнішніх, так і внутрішніх – останні тепер
наполегливо напосілися на зобидження пам’яті
нашого національного генія Тараса Шевченка.
Недавнє
бажання
декого
«узгодити»
підручники з історії в Україні та Росії для
тотожного трактування історичних подій
минулого була вершиною безглуздя. Відомий
львівський літературознавець і громадський
діяч М. Косів справедливо зауважує: «Те, що
кожен народ має власну історичну пам’ять, є
цілком природним і закономірним, як і те, що
пам’ять одного народу часто суперечить
пам’яті іншого. Даремно було б сподіватися,
що росіяни колись перестануть славити
Полтавську битву 1709 року й гордитися у ній
перемогою. Що вони не будуть героїзувати
військовий хист царя Петра І й не вивчатимуть
напам’ять у своїх школах поему Пушкіна
«Полтава». Але ж бо й українці не забудуть
Шевченкове: «Се той перший, що розпинав
нашу Україну»«[3, с. 67].
У ХІХ ст. найбільше для утвердження
української національної самосвідомості зробили не державний муж чи воїн, а поет Тарас
Шевченко. Вихід у Петербурзі 1840 р. збірки
поетичних творів Т Шевченка «Кобзар» був,
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безперечно, знаменною віхою в історії
українського культурного відродження, а сама
ця невеличка тоді книжечка стала могутньою
рушійною силою формування національної
самосвідомості багатьох українців. Відтоді у
рукописних списках і друкованих виданнях, у
піснях, якими ставали чимало віршів, творчість
Т. Шевченка пішла у народ пригнобленої
царизмом України, пробуджуючи національну
гідність людей, утверджуючи в спілкуванні
спільну, зрозумілу всім українцям мову.
З усіх прижиттєвих видань творів
Т. Шевченка цей «Кобзар» мав найбільш
привабливий вигляд.
Царські цензори уже в цьому невеличкому
виданні зробили значні вилучення тих місць в
творах, де згадувалась гетьманщина та висловлювався сум за минулою козацькою «волею,
що вже не вернеться».
Зокрема, з поеми «Тарасова ніч» були
вилучені рядки:
Була колись гетьманщина,
Та вже не вернеться.
Було колись – панували,
Та більше не будем!
Тії слави козацької
Повік не забудем!

Значні вилучення зроблені і в посланні «До
Основ’яненка», в якому бринить сум, що:
Не вернуться сподівані,
Не вернеться воля,
Не вернуться запорожці,
Не встануть гетьмани,
Не покриють Україну
Червоні жупани!

Повне видання поезій Т. Шевченка у 1926 р.
вийшло у видавництві «Сяйво», але в це видання не були включені твори: «Великий льох»,
«За що ми любимо гетьмана», «Іржавець»,
«Розрита могила», «Сліпий», «Стоїть в селі
Суботові», «Чигрине, Чигрине», «Якби-то ти,
Богдане п’яний». У видання 1989 р. (видавництво «Дніпро») не включено поема «Сліпий». Дореволюційні, а також радянські історики подавали постать Б. Хмельницького як
виразника прагнення українського народу до
єднання з російським народом. Т. Шевченко ж
бачив, що не так сталося, як гадалося.
Переяславська злука Хмельницького з Москвою стала трагедією для України! Було знищено гетьманщину, закріпачено селянство, пограбовано саму душу українського народу. Тому,
віддаючи належне Б. Хмельницькому як керівникові національно-визвольної війни українського народу проти шляхетської Польщі,
Шевченко з болем у серці писав:
…Ой, Богдане!
Нерозумний сину!
Подивись тепер на матір,

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2014 / № 1
На свою Вкраїну <…>
Ой Богдане, Богданочку!
Якби була знала,
У колисці б задушила,
Під серцем приспала <…>
І могили мої милі
Москаль розриває…
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає…

Зрозуміло, що не могла ні царська, ані
більшовицька цензура дозволити надрукувати
поезію «Чигрине, Чигрине»:
За що ж боролись ми з ляхами?
За що ж ми різались з ордами?
За що скородили списами
Московські ребра??.
Особливо насторожували цензорів рядки:
За що ми любимо Богдана?
За те, що москалі його забули,
У дурні німчики обули
Великомудрого гетьмана.

В усій поезії Т. Шевченка свобода ототожнюється з правдою, з життям, з душею, з істиною. Це переконання особливо сильно звучить
в поемі Т. Шевченка, присвяченій національновизвольній боротьбі народів Кавказу:
Не вмирає душа наша,
Не вмирає воля.
І неситий не виоре
На дні моря поле.
Не скує душі живої
І слова живого.
Не понесе слави Бога
Великого Бога.

Т. Шевченко виступив на захист пам’яті
народної, пам’яток національної історії. Він
глибоко розумів їхнє значення для національнокультурного самоусвідомлення та політичної
долі народу.
Уже в перших Шевченкових поезіях гостро
зазвучав мотив втрати скарбів минулого як
причини нинішнього запустіння. «Плаче козак
– шляхи биті / Заросли тернами», – читаємо в
«Думці» (1838 р.), а тоді ж у написаній
«Тарасовій ночі» вперше з великою силою
пролунали слова про колишню славу і волю
козацьку:
Де поділась доля-воля?
Бунчуки? Гетьмани? <...>
Мовчать гори, грає море,
Могили сумують <…>
Сидить ворон на могилі
Та з голоду кряче…
Згада козак Гетьманщину,
Згада та й заплаче!

Так зароджується характерний для поета
паралельний розвиток двох контрастних тем –
розпачу і надії, забуття і пам’яті, журби за
втраченим і зцілення духу в пам’яті про
минуле: «Гине слава, батьківщина», але – «Тієї
слави козацької повік не забудем».

Тут слава – майже синонім національної
пам’яті; вона – гірка компенсація за ганьбу
сучасників, вона ж – і твердий ґрунт для надії
на майбутнє…
Але з часом мотив пам’яті-слави отримає в
Шевченковій поезії ще й інший розвиток.
Повернення в Україну. «Три літа» тяжких вражень, переживань та роздумів про долю
покріпаченої та колонізованої батьківщини
зумовили поступовий відхід від однозначної
реанімації козацької минувшини, її критичне
переосмислення. Тема пам’яті-слави, не втративши свого значення, водночас діалектично
переростає і в тему пам’яті-неслави, ганьби: у
тему національної самокритики, національного
сорому, картання зрадників і відступників,
прислужників царату, викриття фарисейства й
антинародності «ліберального», «народолюбного» панства. Вперше яскраво розгорнуто її в
славетному «посланії» – «І мертвим, і живим, і
ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в
Украйні…».
З’являється і дещо нове, яке, власне, цікавить нас тут найбільш: Т. Шевченко розпочинає активну боротьбу з колонізаторами за
національну пам’ять свого народу. Він оповідає, як підступно руйнували пам’ять народу, як
грабували і грабують історію України, її
матеріальні, духовні, культурні набутки. У
«Гайдамаках» йдеться про конфедератів, що
«руйнували, мордували, церквами топили».
Про це, нагадує поет, «розказали кобзарі нам»:
Що ж діялось по шведчині!
То й вони злякались!
Оніміли з переляку
Сліпі небораки.
Отак її воєводи,
Петрові собаки,
Рвали, гризли…

Під час поїздок поета Україною у 1843–
1845 рр. поглиблюється і стає масштабнішим
його бачення не тільки України сучасної, але й
української історії. Працюючи у Київській
археографічній комісії та готуючи альбом «Живописна Україна», він не тільки як художник
відтворив низку пам’ятних місць, пов’язаних з
географічною історією народу, а й поетично
осмислив відповідні її епізоди, висловив свої
пристрасні роздуми про сучасність.
Тоді ж Т. Шевченко розгадав підступність
офіційного інтересу до «древностей», так званої
«наукової навали» на Україну й Білорусію:
царизм навіть заохочував створення всіляких
археологічних, археографічних, фольклорних
та інших експедицій і комісій, аби тільки вони
працювали задля його та «отечества» слави,
доводили «офіційну» версію про єдиний
російський народ, стверджували, що ніякого
українського та білоруського народів не було,
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нема і не може бути, що українці і білоруси – ті
самі росіяни, тільки зіпсуті польським впливом,
від якого треба звільнитися. Гнівно, з гірким сарказмом таврував поет царських узурпаторів, які:
Кажуть, бачиш, що все то те
Таки й було наше,
Що вони тілько наймали
Татарам на пашу –
Та полякам…

Т. Шевченко виявив зв’язок між колишнім
збройним пограбуванням України і сучасним
для нього «науковим», «духовним». Так, у
поемі «Сліпий», «товариші-запоріжці»
І розказують, і плачуть,
Як Січ руйнували,
Як москалі сребро, злато
І свічі забрали
У Покрови <…>
Як цариця по Києву
З Нечосом ходила
І Межигорського Спаса
Вночі запалила.

Як бачимо, те, що нині ми називаємо
грабуванням та нищенням історичних та культурних цінностей, мало свою історію та політичне спрямування, було важливою складовою
колоніального придушення України, позбавлення її народу політичного, етнічного, культурного самоусвідомлення, національної пам’яті.
Усвідомлення цього породжує в Шевченковій поезії метафору «розкопування могил»,
образ «розритої могили» (1843 р.):
Начетверо розкопана,
Розрита могила.
Чого вони там шукали?
Що там схоронили
Старі батьки? – Ех, якби-то,
Якби-то найшли те, що там схоронили, –
Не плакали б діти, мати не журилась.

У поезії «Чигрине, Чигрине…» читаємо такі рядки:
Над землею летять літа,
Дніпро висихає,
Розсипаються могили,
Високі могили –
Твоя слава…і про тебе,
Старче малосилий,
Ніхто й слова не промовить,
Ніхто й не покаже,
Де ти стояв? Чого стояв?
І на сміх не скаже!!

Ці слова лягли тяжким докором на сумління
не тільки сучасників Т. Шевченка, а й усіх
наступних поколінь українців; нині ж особливої
гостроти їм надають відомі події довкола
будівництва Чигиринської АЕС. Так само не
лише минулого стосується «посланіє», «І
мертвим, і живим…»:
І на Січі мудрий німець
Картопельку садить,
А ви її купуєте,
Їсте на здоров’я
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Та славите Запорожжя.
А чиєю кров’ю
Ота земля напоєна,
Що картоплю родить, –
Вам байдуже. Аби добра
Була для городу!

Мотив розкопаної могили зринає і в комедії
«Сон»:
Тяжко, тяжко мені стало,
Так, мов я читаю
Історію України.
«<…>Може, Москва випалила
І Дніпро спустила
В синє море, розкопала
Високі могили –
Нашу славу. Боже милий,
Зжалься, Боже милий».

Найповніше тему розкрито в містерії «Великий
льох»:
Тепер уже заходились
Д р е в н о с т и шукати
У могилах…бо нічого
Уже в хаті взяти;
Все забрали любісінько.

Якщо «розрита могила» стала прообразом
колоніального розбою царату, пограбування
ним української землі, історії, культури, самої
душі народу, то «великий льох», до якого ніяк
не докопаються царські посіпаки, – символ
незнищенності цієї душі, недосяжності її для
загарбників, символом прихованих творчих сил
народу, які ще оживуть і зроблять свою справу.
…Багато чого змінилось з часів Тараса
Шевченка, та, на жаль, не тільки на краще. До
руйнівного плину часу додалися руйнування
людські. Особливо «двадцятий вік», за словами
О. Довженка, «помстився, погуляв по слідах і
дев’ятнадцятого, і сімнадцятого, і одинадцятого». Майже не лишилося пейзажів, історичних та архітектурних пам’яток, змальованих для
«Живописної України». Вони принаймні увічнені
мистецтвом, а скільки зникло безслідно?!
Мамину пісню, дідові розповіді про
гайдамацтво, красу рідної природи Шевченко
проніс через усе своє стражденне життя. Поезія
найвищої любові до «святої України» виросла з
фольклорного джерела і стала найголовнішим
рушієм творчості поета. Недарма ж багато
віршів Шевченка вважалися народними і були
дуже популярними ще за його життя. Україною, її славною історією, народною культурою,
українськими піснями був сповнений весь
внутрішній світ Шевченка. Автор книжки
«Полум’яне слово Шевченка в музиці» Ніна
Королюк підкреслює той факт, що «зі
зверненням професіональних композиторів до
поезії Кобзаря в українській музиці виникає
окремий могутній пласт – музична Шевченкіана, яка вражає своєю свіжістю, різнобарвністю і невичерпністю» [7, с. 149].
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У ХІХ ст. до творчості Тараса Шевченка
зверталися такі композитори: П. Ніщинський*
(«Вечорниці» до драми «Назар Стодоля»),
А. Вахнянин («Садок вишневий»), С. Воробкевич («Думи мої», «Минають ночі» тощо),
М. Вербицький («Заповіт»), М. Аркас (опера
«Катерина»). Солоспіви на вірші Шевченка
створювали
П. Сокальський,
В. Заремба,
А. Вахнянин та ін. Деякі з них стали народними
піснями і не завжди люди знають авторів
музики, як, наприклад, М. Гайворонського,
автора чудових пісень «Така її доля» та «Тече
вода». Написано багато хорових творів на слова
поета. Без сумніву, неперевершеним інтерпретатором поезій Шевченка у ХІХ ст. є М. Лисенко. Його музика до «Кобзаря» містить понад
80 творів різних жанрів: пісень, дуетів, кантат.
Початок ХХ ст. ознаменувався кантатами та
хорами С. Людкевича (знаменита кантатасимфонія «Кавказ»), К. Стеценка («У недільку
у святую»), Л. Ревуцького (кантати-поеми
«Хустина» та «Ой чого ти почорніло») і
багатьма іншими. З’являються музично-театральні, симфонічні та хорові полотна М. Вериківського,
К. Данькевича,
В. Корейка,
Г. Майбороди, Є. Станковича, Л. Дичко. Музикальність, наспівність Шевченкової поезії дуже
близька до народнопісенної творчості. Взаємозв’язок поезії Кобзаря з народною піснею
детально й досконало вивчали українські
музичні науковці: М. Гринченко, М. Гордійчук,
П. Козицький, Ф. Колесса.
Першим
дослідником
народнопісенної
основи поезії Шевченка був С. Людкевич, який
писав, що він не складав, а виспівував свої
поезії, хоч і без мелодії, визначивши одну
важливу особливість – вільний перехід від
одного ритму до іншого. С. Людкевич навіть
сформулював вимоги щодо інтерпретації поезії
Кобзаря: «Без розуміння українських народних
пісень нема й бесіди про розуміння й інтерпретування Шевченка… Музика Шевченка мусить
бути так само живим вицвітом українських
народних пісень, як його поезія» [2, с. 126].
Ми пам’ятаємо слова Тараса Шевченка, що
його доля є частиною долі його рідного краю.
Сьогодні можемо продовжити їх: майбутнє
України не менш тісно пов’язане з Шевченковим Словом, яке стало наріжним каменем
нашої духовності, всього нашого буття. Тарас
Шевченко і вільна, незалежна, суверенна й
соборна Україна зі «своєю правдою, і силою, і
волею» – це два нерозлучні поняття. Ми
називаємо Шевченка Пророком, Батьком,
Кобзарем. Ми віддаємо йому шану кожного
року, але його слово є з нами у кожну хвилину і
буде з нами на віки вічні, бо у його Слові є ми,
є наше минуле, наше сучасне і наше майбутнє.

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

Коли б ми забули його Слово, ми знову
запали б у сон, із якого він розбудив нас до
вільного, самостійницького, державницького
життя. Шевченків «Кобзар», як Євангеліє –
Слово Ісуса Христа для християн – є нашим
законом. Він доповнив Слово Боже і ми багатші
від усіх народів, що прийняли Христа, а не
мають свого Шевченка.
Тарас Шевченко воскрес у наших серцях!
Воскрес у своєму слові:
Скорбящих радосте! Пошли,
Пошли мені святеє слово,
Святої правди голос новий!
І слово розумом святим
І оживи, і просвіти!
І він знову звертається до Бога:
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.

Як бачимо, це не слова тільки Шевченкапоета. Шевченко більший для нас, ніж усі
великі поети світу. Він – наш Законодавець,
наш Учитель, наш Лікар, що очищує наші душі,
він Пророк, що заступається перед Богом за
свій знедолений люд, отже, він є Батьком
народу. Він поруч із Божими заповідями,
ставить заповіді національні, які здійснилися із
проголошенням самостійності і незалежності
України.
Не смійтеся, чужі люде!
Церков-домовина
Розвалиться… і з-під неї
Встане Україна.
І розвіє тьму неволі,
Світ правди засвітить,
І помоляться на волі
Невольничі діти!..

Тарас Шевченко став для української нації
всім, що визначило її духовність і супроводило
всі етапи її розвитку – пророком, політиком,
філософом, вождем, тим, що зберегло її в
історичних катаклізмах і про що у 100-річчя від
дня народження Т. Шевченка Б. Лепкий,
вкладаючи в його уста такі слова, писав:
Я примір вам даю.
В життя страшній пустині,
Мов на Голгофі, я писав закони,
Якими ви жиєте ще й донині.
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Шевченко передбачив усі повороти нашої
долі, у нього ми шукаємо відповіді на
злободенні питання нашого життя, у нього
питаємо поради. Так сталося, інакше статися не
могло, бо, за В. Пачовським, коли народ не має
держави, храмом держави стає для нього
література, або, як писав Є. Маланюк: «як в
нації вождя нема, тоді вожді її поети».
Минає 165 літ з часу написання «Заповіту»
Тараса Шевченка. Написаний у гостинному домі
А. Козачковського в Переяславі, він став
поетичним маніфестом українського народу в
борні за своє визволення. Цим могутнім акордом
– рядками «Заповіту» – завершилася напрочуд
щедра осінь українського генія: з 4 жовтня до 25
грудня 1845 р. він написав 15 творів. З-поміж них
такі ліричні шедеври, як «Не завидуй багатому» і
«Маленькій Мар’яні», тираноборчі поеми
«Кавказ», «Сліпий» і містерія «Великий льох»,
проникливе послання «І мертвим, і живим…»,
гнівні інвективи «Стоїть в селі Суботові»,
«Холодний Яр», а також «Псалми Давидові»,
знаменитий «Єретик», інші твори.
Можна вважати, що весь «Кобзар» – це
заповіт нашого національного пророка, бо майже
в кожному творі, перейнятому вболіванням за
долю України, звучить невідступний імператив,
волелюбний поклик до її синів і дочок.
Відомо, що Тарас Шевченко писав «Заповіт», будучи тяжко хворим і в незвичайний за
своєю святістю день, на Різдво Христове. Не
випадково А. Козачковський згадує, що,
перебуваючи в нього, поет читав Біблію,
«відзначаючи місця, що вражали особливою
величчю думки», а один блюзнірський випад
обірвав гнівно і рішуче: «Знущатися з тих
морально-релігійних переконань, які освячені
віками і мільйонами людей, нерозумно і
злочинно». Це ніби продовження «Заповіту» чи
його філософсько-етичні засади.
Тарас Шевченко – видатний мислитель,
один з великих гуманістів світу – не був
педагогом у прямому розумінні цього слова.
Проте у своїх прозових і поетичних, драматичних та епістолярних творах він висловив
надзвичайно цікаві думки, що стосуються
питань освіти й виховання молоді.
Відомий шевченкознавець Є. Шабліовський
слушно зазначав: «Народ, природа, життя для
Шевченка – джерело прекрасного. Відчуття
кровної спорідненості з рідною землею – це не
тільки любов до рідних степів і ланів, до Дніпра,
не тільки сум за тим місцем на землі, де
народився і зріс. Це насамперед відповідальність
за долю рідної землі, за долю народу» [6, с. 188].
Усе найкраще з народної педагогіки мало
великий вплив на духовний розвиток юного
Тараса. Спілкування з природою, приклад сім’ї,
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де старші доглядали менших і дбали про
господарство, казки й розповіді старих людей –
ці перші враження стали добрим фундаментом
у становленні поета.
Тарас Шевченко високо цінував професію
педагога, вважаючи, що до неї слід допускати
лише людей чесних, сумлінних. Образи прогресивних учителів, які хоч і не мають належної
підготовки, але прагнуть бути добрими
порадниками дітей, він відтворив майстерно.
Це видно хоч би із змалювання вчителя дітей
Н. Сокири колишнього семінариста Степана
Мартиновича Левицького або мудрого і
гуманного педагога, попечителя Полтавського
дому для вбогих дворян, знаменитого автора
«Енеїди» І. Котляревського, народних просвітителів Г. Сковороди, І. Леванди та ін.
Великий Кобзар був переконаний, що
навчання і виховання дітей має спиратися на
досягнення прогресивної демократичної педагогіки. Висміюючи тодішню шкільну систему,
він говорив про необхідність її докорінної
перебудови. Особливого значення надавав
трудовому вихованню. Нову школу не уявляв
без поєднання освіти і праці.
Проблеми навчання і виховання порушуються у повісті «Варнак»: дитина з простого
народу виявляється здібною, талановитою, а
панське дитя, розбещене змалку, вчитись не
хоче. В убогій оселі читач бачить чистоту,
порядок, щирість і щедрість простої селянкикріпачки. Часто тут з великою пошаною
говорять про Біблію, Євангеліє, інші книжки.
Поет був добре обізнаний з побутом і
звичаями українського народу. Його увагу
завжди привертали народні традиції, обряди.
Тарас Григорович не лише захоплювався ними,
а постійно висловлював прагнення поліпшити
життя знедолених земляків, застосовувати
елементи етнопедагогіки у вихованні дітей.
Народну освіту він розглядав як першорядне
питання. У листі до М. Чалого відзначав, що
якби пощастило мале діло зробити, то велике б
саме зробилося.
У 1860 р. Тарас Шевченко склав і видав
посібник для початкового навчання, зокрема в
недільних школах, – «Букварь южнорусскій». У
ньому подаються «велика азбука», «мала
азбука» (36 літер), склади, рукописна азбука
(велика й мала), лічба, а також кілька народних
дум, прислів’я, приказки тощо. Це перший
підручник для навчання грамоти в українських
школах, написаний рідною мовою. У його
змісті відображено передові педагогічні ідеї
того часу. Тарас Григорович уміло поєднував
народну та наукову педагогіку у навчанні та
вихованні дітей. Значне місце відвів зразкам
фольклору.
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Захоплено вітав Шевченко «Граматику»
П. Куліша: «Как прекрасно, умно и благородно
составлен этот совершенно новый букварь. Дай
бог, чтобы он привился в нашем бедном
народе. Это первый свободный луч света,
могущий проникнуть в сдавленную попами
невольничью голову» [5, с. 25].
У багатьох поетичних творах Тарас
Шевченко змальовує образи дітей та матері.
Вже у поемі «Катерина» бачимо сироту Івася,
який став поводирем сліпця-кобзаря:
Подивилась на дитину –
Умите сльозою,
Червоніє, як квіточка
Вранці під росою.

Про жінку-матір поет говорить зворушливо,
уславлює її, порівнюючи з Богородицею:
І перед нею помолюся,
Мов перед образом святим
Тієї матері святої,
Що в мир наш бога принесла….

У традиціях народної педагогіки поет
возвеличує самовіддану материнську любов. І
водночас, як найстрашніший гріх, розглядає
погане ставлення до матері:
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати.

Пригадуючи власне дитинство, свою участь
у різдвяних обрядах, Тарас Шевченко пише:
«Мне очень нравился этот прекрасный обычай.
У нас была большая родня. Бывало посадят нас
в сани да и возят по гостям целехонькую ночь.
Я помню трогательный один Святый вечер в
моей жизни. Мы осенью схоронили свою мать.
А в Святый вечер понесли мы вечерю к дедушке и, сказавши: «Святый вечир! Прыслалы до
вас, диду, батько и …» – все трое зарыдали.
Нам нельзя было сказать «и маты» [5, с. 26].
У п’єсі «Назар Стодоля» змальовано різдвяні свята, з великою майстерністю показано
сватання, вечорниці, колядування тощо. Так,
сватання – то цілий сценарій, усталений
протягом століть. Ритуалом передбачено бесіди
сватів з господарем та молодою, частування.
Причому кожен знає, що має сказати і що може
почути у відповідь. Багато що залежало від
винахідливості сватів і господарів. У казці, що
її розповідає старий Кобзар, порушується
проблема пошанування батька, який за
непослух може і проклясти свою дитину.
Знаменна кінцівка драми: примирення
колишніх ворогів, прощення. Тобто яскраво
простежуються мотиви народної педагогіки.
Висловлені поетом думки про народну
грамотність, про роль сім’ї і, передовсім, матері
у вихованні дітей, про жіночу освіту, професію
педагога тощо, участь у створенні підручників

– ще один доказ його відданості справі
народної освіти.
Уся наша історія – історія мучеництва. За
Україну, за рідну мову. І коли Шевченко
говорить про море сліз і крові, яким «напоїть
всіх імператорів би стало» – то це правда.
Правда про криваву різанину, влаштовану
Меншиковим у Батурині триста років тому.
Правда про бойню, влаштовану Муравйовим
під Крутами більше 90 років тому. І цей перелік
можна продовжувати аж до сьогодні.
І коли Шевченко каже: «Чума з лопатою
ходила…», – то думаєш про три Голодомори,
влаштовані більшовицьким режимом у ХХ ст.
Про голодомор духовний, націлений на знищення нашої національної сутності. І триватиме таке сприйняття Шевченкової поезії доти,
поки наша історична пам’ять не залікується, не
привалить каменем забуття всі українські
злигодні – політичні, суспільні, культурні.
Відомий політичний і громадський діяч,
Герой України, академік І. Дзюба справедливо
зауважує: «Шевченко як явище велике й вічно
живе – невичерпний, нескінченний і незупинний. Волею історії його ототожнено з Україною, і разом з її буттям триває Шевченкове,
вбираючи в себе нові дні й новий досвід народу, озиваючись до нових болів і дум, стаючи до
нових скрижалей долі, приймаючи на себе наші
провини та злостиві рахунки недругів.
Шевченка розуміємо настільки, наскільки
розуміємо себе – свій час і Україну в нім. І
наша доба, як і кожна попередня, прагне
наблизитися до розуміння Шевченка. Та, щоб
краще збагнути його як нашого сучасника,
треба повніше збагнути його як сучасника
людей, проблем, суспільства середини ХІХ ст.
Шевченко сам приходить у наш час. Але й ми
повинні йти в його час. Тільки так між нами й
ним глибшатиме взаєморозуміння» [1, с. 5].
Шевченко виступає сьогодні духовним будівничим нашої держави. Тому наш обов’язок
самокритично осмислити його спадщину, його
пророцтва й перестороги, долати духовне
невільництво шляхом забезпечення повної
свободи особи. Тільки за цієї умови українська
людина сприйматиме об’єктивні оцінки історії
свого народу й відкриє для себе чіткі
перспективи розвитку рідної держави.
Загальнолюдське значення геніальної творчості Тараса Шевченка не тільки в тому, що
він, як і кожен геній, збагатив духовний
потенціал людства, світ його ідей та почувань,
зробивши набутком, доступним для всіх народів, те, що пережив, передумав, скристалізував
у слово народ український і чого він досягнув у
царстві думки і духу. Загальнолюдське значення Шевченкової поезії і в тому, що вона самому
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українському народові дала розуміння його
долі, його потреб та його завдань перед
обличчям майбутнього – з погляду загальнолюдської історії та боротьби, загальнолюдських
завоювань розуму й духу, світового прогресу; з
висоти найпередовіших ідеалів та уявлень
свого часу. Давши людству краще з українського народного, він водночас дав українському
народові краще із загальнолюдського. Говоримо, звичайно, не тільки про самого Шевченка, а про весь той рух духовного відродження і
піднесення, що сконцентрувався навколо його
імені, подвигу, творчості, пам’яті.
Хай же й сьогодні, і в наступні роки
розбудови Української держави обпікає промерзлі наші душі огнем словесним Шевченко,
хай воскресає він, пророк народу нашого,
повсякчасно у наших благородних помислах і
державних ділах. Бо ж заради усіх нас, і
мертвих, і живих, і ненарожденних земляків
його в Україні і не в Україні, він благав у
Господа:

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

Поетична шевченкіана Львівщини
на уроках літератури рідного краю у 9-му класі
(з досвіду роботи)
На початку уроку «Поетична шевченкіана
Львівщини» (9 клас) зазначаю, наскільки все ж
таки непросто говорити і писати про Великого
Кобзаря. Мабуть, найкраще про це сказав у
своїй поезії наш земляк, багатолітній політв’язень, лауреат Шевченківської премії Іван
Гнатюк:
«Кобзар»
Коли окраєць житняка
Мені, було, давала мати,
Я мусив спершу показати,
Чи не брудна моя рука.
Як жебраки, ішли не раз
Голодні, чорні переднівки, –
І хліб святим ставав, бо тільки
Він боронив від смерті нас.
А коло хліба на столі,
На самотканій скатертині
Лежала книга, як святиня –
Людські надії і жалі.
То був «Кобзар». Його не міг
Ніхто, не вмивши рук, узяти,
Бо він – святий, казала мати,
Він смерть народу переміг!
Його мов хліб у чорний час,
Просили в позички сусіди,
Зціляючи серця завсіди
Тим словом, що прорік Тарас!
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Так починається знайомство дев’ятикласників з поетичними творами письменників Львівщини, присвяченими Тарасові Шевченку. У
процесі підготовки до уроку учні отримують
випереджувальні домашні завдання: підготувати повідомлення про те, як пов’язане ім’я
Т. Шевченка з нашим краєм, ознайомитися з
поезіями письменників Львівщини, присвяченими Т. Шевченку; одну з поезій вивчити
напам’ять. Також дев’ятикласникам дається
кілька видів самостійної творчої роботи:
1) учням, які вміють малювати, – відтворити
своє бачення образу Кобзаря у вірші поетакраянина;
2) учням, які мають поетичні здібності, – написати невеличкий вірш, у якому відобразити
власне осмислення образу Тараса Шевченка.
Мета такого уроку: ознайомити учнів з
поетичною творчістю письменників-земляків,
акцентуючи увагу на висвітленні ними образу
Т. Шевченка, його філософському осмисленні;
поглибити знання історії та літератури рідного
краю; розвивати уміння й навички самостійної
дослідницької роботи; виховувати любов до
поетичного слова, почуття патріотизму,
активну громадянську позицію.
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З метою створення відповідного емоційного
настрою особливо актуально звучать рядки з
поезії Ліни Костенко «Кобзарю, знаєш…»:
Тарас гранітний дивиться суворо:
– А ви гартуйте ваші голоси!
Не пустослів’ям, пишним та барвистим,
не скаргами,
не белькотом надій,
не криком,
не переспівом на місці,
а заспівом в дорозі нелегкій.
Бо пам’ятайте,
що на цій планеті,
відколи сотворив її пан Бог,
ще не було епохи для поетів,
але були поети для епох!

Слова «Тарас гранітний дивиться суворо: –
А ви гартуйте ваші голоси!» та «Ще не було
епохи для поетів, але були поети для епох!»
стають епіграфом уроку.
Після оголошення теми, мети та цілей уроку
вчитель ставить перед учнями проблемне
питання: «Яким постав образ Т. Шевченка у
творчості поетів Львівщини?» З метою найбільш ефективної дослідницької роботи клас
розподілено на чотири творчі групи: «Історики
рідного
краю»,
«Історики
літератури»,
«Теоретики літератури», «Читці».
На початку основної частини урокудослідження учитель та учні називають імена
письменників рідного краю, які у своїх віршах
звертаються до образу Т. Шевченка, демонструють їхні збірки (І. Гнатюк «Вибрані вірші
та поеми», «Правда – мста», Р. Братунь «Літо
пізніх жоржин», «Поезії», Р. Качурівський «Вечірні води», Б. Стельмах «Вірші про Україну»,
М. Хоросницька «Спалах», І. Хома «У вимірі
добра», Д. Попович «Стихії смутку і любові»).
Цікавим є повідомлення групи «Історики
рідного краю» про те, як пов’язане ім’я
Т. Шевченка з Львівщиною. Учні зазначають,
що хоча Шевченко ніколи не бував у нашому
краї, проте його постать є дуже важливою для
Західної України, Львівщини, Городоччини
зокрема. Згадують гіпотезу, що лінія батьків
матері, яка носила прізвище Бойко, могла
походити з Галичини, де бойки проживають як
етнічна група. Історики рідного краю розповідають про пам’ятники поетові у Львові, Городку, селі Градівка, їхніх архітекторів, місце
розташування, дати відкриття; працюють з
ілюстративним матеріалом. З повідомлень членів групи учні дізнаються про вулиці Шевченка
у Львові та Городку, про перше Шевченківське
свято у лютому 1911 року, організоване городоцькими просвітянами; про наших земляків,
лауреатів Шевченківської премії, зокрема поета
І. Гнатюка. Цікавий факт: вперше п’єсу «Назар

Стодоля» поставив професійний театр 5 травня
1864 року (трупа О. Бачинського у Львові).
Група «Історики літератури» підготувала
презентацію про життя і творчість львівського
поета Р. Качурівського, котрий завідував редакційно-видавничим відділом Львівської наукової
бібліотеки ім. В. Стефаника, очолював обласне
літературне об’єднання «Гроно», працював
відповідальним секретарем Львівської організації спілки письменників України, автором
збірок «Літні зорепади», «Паролі молодості»,
«Райдужна арка», «Журавлиний трикутник»,
«Голос провесни», «Час творчості». Учень з
групи «Читці» читає напам’ять поезію
Р. Качурівського «Мій Кобзар».
У процесі бесіди за змістом вірша (використовується інтерактивний метод «Мозкова
атака») дев’ятикласники відповідають на
питання: 1) Символом чого є Т. Шевченко для
ліричного героя?; 2) Як ви розумієте рядки: «А
був Тарас на запустілім полі оратай перелогів
вікових…»?; 3) Чому автор персоніфікує
портрет Шевченка на стіні? («Я прибігав зі
школи, залпом ніг оглушуючи млосну тишу
трав. І він з портрета сходив на стіні, мене за
руку, наче батько, брав»); 4) Якими словами
поет наголошує, що українці та Шевченко
невіддільні й вічні? («І ми собі одне берем до
серця: за будь-яких подій ніколи він – пророк,
порадник, вчитель і месія – від нас вже не
одійде ні на крок, допоки ми пшеницю в полі
сієм, допоки в нас є Київ і Дніпро»); 5) У чому
суть рядків: «І не було на світі кращих сіл, як
наше і Тарасове село», «І наш потік ставав,
немов Дніпро, степами простелялось вишиття…»?; 6) Як сприймає образ Шевченка автор?;
7) Чи збігається авторське сприйняття з вашим
сприйняттям Кобзаря в поезії?
«Теоретики літератури» визначають жанр
лірика,
поезії:
філософсько-громадянська
оскільки автор сприймає образ Тараса Шевченка через осмислення власного життя. Діти
зазначають, що автор невипадково вводить в
архітектоніку вірша образ Дніпра, адже Дніпро
для ліричного героя, як і для кожного українця,
– архетип.
Архетип – це образ, котрий постійно повторюється протягом історичного розвитку народу
скрізь, де виявляється творча уява. Він сформувався під впливом довготривалого пошуку
наших пращурів, тобто є психічним залишком
їхнього досвіду. Отже, група теоретиків
літератури приходить до висновку, що Дніпро в
поезії «Мій Кобзар» – справді архетип; якщо ця
річка стане для нас просто водою, ми перестанемо бути нацією. Тому й «потік» у
галицькому селі «ставав, немов Дніпро». Група
«Літературні критики» визначає тему, ідею
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поезії, її художні, естетичні та суспільні
цінності. Учням пропонується дослідити, у
чому полягає громадянська позиція автора і
визначити власну позицію в житті.
Наступний етап уроку – повідомлення групи
«Історики літератури» про життя і творчість
львівських поетів Б. Стельмаха (у виконанні
представника групи «Читці» звучить поезія
«Гора»), Р. Братуня («Над Кобзарем», «Шевченковій вербичці»), М. Хоросницької («У
Каневі»), І. Гущака («Побачення Тараса Шевченка з Україною»); поетес-городківчанок
І. Хоми («На Чернечій горі», «Матері
Шевченка»), Д. Попович («Перед портретом
Шевченка»). Група «Літературні критики» визначає тему, ідею поезії, її художні, естетичні та
суспільні цінності. Учням пропонується дослідити, у чому полягає громадянська позиція
автора і визначити власну позицію в житті.
Під час самостійної роботи над текстами
віршів поетів Львівщини групи переформовуються так (технологія «Мозаїка»), щоб до
кожної з новостворених груп увійшли представники групи «Теоретики літератури»; кожна
досліджує ідейно-художній зміст однієї-двох
поезій.
Після аналізу віршів дев’ятикласники висловлюють думку, що образ Великого Кобзаря
осмислюється поетами-земляками по-різному:
у філософському, загальнолюдському аспектах,
у зв’язку з аспектами сучасного життя.
Повертаючись до проблемного питання,
школярі зазначають, що Шевченко у віршах
поетів Львівщини постає справжнім патріотом,
борцем, доля якого – це доля рідної України.
Його слово через століття закликає нас
боротися за її краще майбутнє. Саме тому
життя і творчість Т. Шевченка надихають
кожного поета-громадянина.
У зв’язку з цим окремо варто поговорити
про збірку поета-борця І. Гнатюка «Правдамста». В однойменному циклі цієї збірки кожна
поезія починається епіграфом – словами
Шевченка. «З вогню Тарасового слова» – такий
підзаголовок циклу. Гадаю, цим пристрасним
поезіям лауреата Шевченківської премії
І. Гнатюка доречно присвятити спеціальний
урок літератури рідного краю. На цьому ж
уроці варто зачитати слова Шевченка, які використав поет, запропонувати учням пригадати, з
яких вони творів, і спробувати визначити за
цими словами тематику та ідейну спрямованість поезій І. Гнатюка:
●
Любіть її… Во время люте.
●
Світе тихий, краю милий,
Моя Україно!
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За що тебе сплюндровано,
За що, мамо, гинеш?
●
Чи буде правда меж людьми?
Повинна буть, бо сонце встане
І оскверненну землю спалить.
●
Кайданами міняються,
Правдою торгують.
●
Страшно впасти у кайдани,
Умирать в неволі.
А ще гірше – спати, спати
І спати на волі.
●
І всі мови
Слов’янського люду –
Всі знаєте. А своєї
Дасть бі ….
●
…Кричите,
Що Бог создав вас не на те,
Щоб ви неправді поклонились!
І хилитесь, як і хилились!..
●
Чого ви чванитеся, ви?
Сини сердешної Украйни!
Що добре ходите в ярмі…
●
Ви любите на братові
Шкуру, а не душу!
●
Прозрійте, люди, день настав!
Розправте руки, змийте луду,
Прокиньтесь…
●
Борітеся – поборете,
Вам Бог помагає!
●
Не вмирає душа наша,
Не вмирає воля…

Слова поезії Шевченка призначені не тільки
для розумового сприйняття, вони викликають
відлуння в душі українця, як струни. Особливо,
якщо цей українець – поетично обдарована
особистість. Таким є семикласник Миколка
Рудик – юний поет нашої школи-гімназії,
переможець багатьох районних та обласних
поетичних конкурсів, автор уже двох збірочок
поезій. Упродовж кількох років Миколка –
перший у номінації «Авторська поезія» на
щорічному конкурсі, присвяченому Шевченкові, що відбувається 22 травня біля пам’ятника
Великому Кобзарю. У юного поета – уже свої
маленька шевченкіана з чотирьох віршів. Ось
один із них:
Понад усе любив він Україну!
І хоч в неволі пропадав наш рід,
Та перед ворогом не падав на коліна –
Прославив Україну на весь світ.
Його поезія, його картини –
Скарб нації на всі віки,
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Бо хто б іще так оспівав калину
І написав, як жили кріпаки,
І про козацьку славу України,
Гетьманщину і знамениті битви.
І слава ця в Шевченка віршах лине,
Як історія, як сповідь, як молитва.
Понад усе любив він Україну!
Став для нас символом народу,
Тому сьогодні припадаємо уклінно
Перед генієм, що заповів для нас свободу.

Оцінивши глибину та щирість Миколчиних
віршів, дев’ятикласники презентують творчі
роботи: представляють малюнки, власні
поетичні твори, присвячені Т. Шевченку. Ось
найкращі зразки учнівських віршів:
Передається з уст в уста
Велике слово Кобзаря.
Воно цінніше за перлину,
Воно збудує Україну!
Він батько правди і добра,
Йому вклоняється земля
За труд, любов і за страждання,
За невмирущі сподівання.
Завжди бринять в моїй душі
Шевченка мужнії вірші.
Поет всім серцем прагнув волі
І не корився лихій долі.
Ішов незламно по терні,
Терпів тортури неземні
І все ж боровся за свободу
Для свого рідного народу!
Хоч сам її не дочекався,
Шевченко завжди сподівався,

Що прийде час, коли держава
Воскресне в гордості і славі.
Я так пишаюсь, Україно,
Твоїм великим вірним сином!
(Галина М.)
Настав вечір. Засвітилась
В небі першая зоря,
І згадала я Шевченка –
Безсмертного Кобзаря.
Скільки труднощів, знегод
Подолати мусив він,
Безліч бід і перешкод
Зазнав поет в житті своїм.
Доля зрадлива, підступна
Зламати поета хотіла,
Та велич і мужність убити
Навіть вона не зуміла.
(Тетяна М.)

Кожне покоління, кожна людина осмислює
Кобзаря по-своєму, і я впевнена, що висновки,
зроблені учнями в результаті такого дослідження, залишаються не просто словами, а допоможуть їм усвідомити власну громадянську
позицію.
У день Шевченкового Різдва перед величним
Престолом його духу хочу сказати словами
Василя Барки: «Був перст Божий на Шевченкові,
як вибранцеві: навчитися горючого слова з Біблії
і вимовляти святу правду до серця людей –
навчати їх доріг праведних». І він навчав. І він
вчить, кличе, нагадує, запитує, надихає.

Людмила Сахнюк

Вивчення творчості Тараса Шевченка
на заняттях літературної студії
Творчість Тараса Григоровича Шевченка
вважається найбільш дослідженою в українському літературознавстві, адже за сто п’ятдесят
років уже начебто досконало вивчено найрізноманітніші аспекти життя та творчості генія.
Про Тараса Шевченка – поета і людину –
виголошено безліч доповідей та промов, написано не одну сотню книжок мовами різних
народів світу, не одну тисячу наукових розвідок та публіцистичних і популярних статей.
Обсяг Шевченкіани можна порівняти хіба що з
обсягом літератури про найбільших поетів і
митців світу. Безперечно, це закономірно,
зважаючи на визначальну роль Шевченка для
розвитку української літератури і становлення
нашої нації. Однак настав час замислитися над

тим, яким постає митець в уяві і свідомості
кожного українця сьогодні, особливо в уяві та
свідомості молодого покоління, зокрема школярів. Так, учні нібито добре знають його біографію, вкотре перечитують твори, але чи усвідомлюють по-справжньому, що Кобзар є символом нації, її батьком, пророком, Месією, а ще
(і це, напевно, найголовніше) людиною. Людиною, котра мислила, мріяла, ненавиділа, розчаровувалася, любила. Кожна епоха «творила
свого Шевченка і говорила його рядками про
себе від імені народу, проте за гаслами і
штампами часто не помічали справжнього
поета, серце якого завжди боліло за людей, а
душа поривалася їм допомогти» [11, с. 38].
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Ми захоплюємося ідейним авангардизмом
свого великого Пророка, його високим громадянським образом, політичною і моральною
принциповістю, органічною приналежністю народові та багатьма іншими дорогоцінними
якостями, що пов’язані в нашій свідомості з
його іменем. Однак чи завжди і сповна можемо
собі уявити, що за цим стояло, скільки це коштувало боротьби, болю, мужності, прозріння
думки, сили волі, природної чистоти й доброти?
Мабуть, нелегко це відчути і уявити
конкретно, бо для цього треба добре знати не
лише самого Шевченка, а й його добу,
сучасників. Не лише однодумців та друзів, а й
критиків, опонентів та ворогів. Не лише ідеї,
співзвучні Шевченковим, а й відмінні від них
або ті, що їм протистояли, весь широкий спектр
поглядів, інтересів та настроїв, що в своїй
сукупності і становили ту історичну реальність,
у якій він був собою. У часи української
незалежності ми всі мали б нарешті «побачити»
справжнього поета, зрозуміти його, сприяти
усвідомленню тих істин, які хотів донести до
нас своїм «Кобзарем». Тут варто згадати
позицію І. Дзюби. «Уже для багатьох поколінь
українців Тарас Шевченко означає так багато,
що сама собою створюється ілюзія його
всеприсутності, всезрозумілості і всезнання про
нього. Ілюзія, бо для справжніх всеприсутності,
всезрозумілості і всезнання завжди було і буде
далеко. Шевченко як явище велике й вічно
живе – невичерпний, нескінченний і незупинний. Волею історії його ототожнено з Україною, і разом з її буттям триває Шевченкове,
вбираючи в себе нові дні й новий досвід
народу, озиваючись до нових болів і дум, –
пише сучасний біограф поета і додає: – Шевченка розуміємо настільки, наскільки розуміємо себе – свій час і Україну в нім. І наша
доба, як і кожна попередня, прагне наблизитися
до розуміння Шевченка. Та щоб краще
збагнути його як нашого сучасника, треба
повніше збагнути його як сучасника людей,
проблем, суспільства середини ХІХ століття.
Шевченко сам приходить у наш час. Проте й ми
повинні йти в його час. Тільки так між нами й
ним глибшатиме взаєморозуміння» [3, с. 12].
Яким же постає сьогодні в уяві вже
сучасного молодого українця Тарас Шевченко?
Чи розуміють наші школярі справжню глибину
Шевченкової поезії, її геніальність і неповторність? Напевно, ні. Адже для адекватного
розуміння постаті поета, його творів потрібен
насамперед історизм мислення: варто заглибитися в його життя, оточення, зрозуміти тодішнє
становище України тощо. Саме цього нині і
бракує сучасному школяреві, який уперше
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поринає у світ поезії Шевченка і вивчає його
життєвий шлях.
Вдумливий читач, опинившись на самоті з
«Кобзарем», а ще краще – із зібранням творів
поета, без особливих зусиль зможе відшарувати
від його текстів різні ідеологічні нашарування.
І ще є наукове шевченкознавство, що нагромадило величезну суму спостережень, фактів та
інтерпретацій, які поглиблюють розуміння
творчості Шевченка й «стали немовби складовою частиною її буття в історичному часі» [9,
с. 41]. Але опрацювати весь цей обшир текстів
навіть літературознавцеві непросто. А звичайному учневі тим більше. І ось тут на допомогу
повинен прийти вчитель, який допоможе
зорієнтуватися в цьому величезному масиві
інформації, правильно розставить акценти,
скерує школярів у потрібне русло.
Наблизитися до розуміння Шевченка можна,
якщо його читати. І треба вміти читати.
Шевченко – поет глибокий і складний. Щоб посправжньому осягнути його, потрібне ціле
життя. Так, у кожному класі на уроках української літератури діти відкривають для себе
нову сторінку життєвого і творчого шляху
Кобзаря, ґрунтовніше знайомляться з його
поезією в 9 класі, де програмою відведено на
вивчення творчості більше годин. Але цього
вкрай недостатньо для того, щоб учні змогли
по-справжньому глибоко осмислити велич Тарасового слова, щоб їм стала цікавою і зрозумілою його поезія, проза, живописна спадщина.
Як же виправити ситуацію? Уроків літератури, на яких вивчається біографія, творчість
поета, його малярська спадщина замало.
Вчителю-словеснику потрібно вишукувати інші
можливості, щоб розповісти дітям цікаві факти
про нашого Кобзаря, захопити їх надзвичайним
талантом поета та художника. Однією з таких
можливостей є вивчення життєвого шляху і
творчості Тараса Шевченка на заняттях літературної студії, де «по-своєму переосмислюючи,
інтерпретуючи твори Кобзаря, школярі формуються як маленькі письменники, літературознавці і критики, але насамперед – як творці» [8, с. 61].
Охочі до літературної творчості діти є в
кожній школі, тому словесник, залюблений в
українське слово, просто зобов’язаний подати
цим непересічним учням руку допомоги,
згуртувати їх у творчий колектив, навчити
вдумливо і наполегливо працювати з текстом,
відчуваючи від цього радість і насолоду.
Літературна студія має сприяти розвиткові
творчих здібностей і творчого потенціалу
школярів. Найважливіше для керівника –
навчити дітей відчувати художнє слово, захоплюватися його красою, глибоко осмислювати
прочитане, шанувати рідну мову, освоювати її
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словникове багатство. «Справжнє читання – це
співпереживання. Тільки за цієї умови вивчення художнього твору стає ідейним переконанням, бо найтонші і найживотворніші корінці
переживань – почуття», – писав незабутній
Василь Сухомлинський [15, с. 49].
Щоб підтримати молоді таланти, в нашій
школі була створена літературна студія
«Дивосвіт» для учнів 9–11 класів. Формування
вмінь висловлювати свої почуття й думки в
художній формі, розвиток образного та
асоціативного мислення, використання форм та
методів роботи, на які не вистачає часу на
уроці, – така мета роботи нашої літстудії.
Творчість Тараса Шевченка якраз і є тим невичерпним джерелом, яке допомагає школярам
сформувати власну громадянську позицію,
виробити творчу активність, нешаблонність
сприйняття художніх творів.
Які ж форми й методи роботи з обдарованими учнями на заняттях літературної студії
найефективніше допомогли дітям осмислити
поезію Шевченка, геніальність та неповторність його таланту, зрозуміти його як людину й
митця, пробудили національну свідомість
школярів, почуття національної гордості? Це
короткі емоційні розповіді керівника про цікаві
факти з життя поета; читання та обговорення
творів студійців; колективне складання віршів,
етюдів («Творча лабораторія»), бесіди про
природу художніх образів у поезіях Кобзаря
(«Мої відкриття», «Поетична скарбниця»);
літературні свята, ігри та вікторини; заочні
подорожі Шевченковими шляхами; участь у
конкурсах, олімпіадах; індивідуальна робота з
обдарованими учнями.
Традиційною в роботі студії стала рубрика
«Огляд літературної періодики, Інтернетсторінок» (школярам пропонується огляд
книжкових новинок про поета, рецензії на
статті про нього, номінації на літературні
премії, присудження премій). Мета вчителя під
час такої роботи – навчити школярів
формулювати власні думки про певні твори,
висловлювати та відстоювати свою позицію.
Подобаються школярам також рубрики «Слово,
що хвилює», «Мої відкриття» та «Поетична
скарбниця», які мають на меті навчити учнів
мислити нестандартно.
Які ж завдання пропонуються вчителем для
збагачення лексики школярів, поглиблення
їхнього розуміння Шевченкових образів?
Найрізноманітніші. Серед них найцікавішими
здаються такі.
«Як много важить слово». Учні утворюють
дві команди і готують одне одному завдання на
основі «Кобзаря» Тараса Шевченка. Суперники
одержують картки із цитатами з поетичних

творів, у яких підкреслено певні маловживані,
але цікаві слова, значення яких потрібно
пояснити. Наприклад, можна використати такі
колоритні слова як «заступ» (лопата), «аспид»
(змій), «мусянджовий» (латунний), «каламар»
(чорнильниця), «циновий» (олов’яний) (з поеми
«Сон»); «очіпок» (головний убір заміжньої
жінки), «парча» (східна тканина зі складним
візерунком, зіткана з шовкових і золотих або
срібних ниток), «габа» (грубе біле полотно, яке
використовували для оздоблення хусток
облямівками), «барило» (невелика дерев’яна
бочка), «кав’яр» (солона риб’яча ікра) (з поеми
«Наймичка»).
«Зупини мить». У невеликому за розміром
вірші (від чотирьох до восьми рядків) описати
(означити) різні періоди в історії України,
потім порівняти з тим, як це зробив сам Т.
Шевченко (наприклад, у поезіях «Розрита
могила», «Чигрине, Чигрине…», «Холодний
Яр» та інших). Учні працюють над добором
виразних
символів,
засобів
лаконізації,
афористичності. Для обговорення також можна
запропонувати вірш Т. Шевченка «І день іде, і
ніч іде…».
«Побачити у слові». Подібно до віршів
Т. Шевченка «Садок вишневий коло хати»,
«Зоре моя вечірняя…», «Сонце заходить, гори
чорніють…», «Над дніпровою сагою…» спробувати написати свою мініатюру, підкреслюючи характерні ознаки кожного пейзажу,
поєднуючи з алюзіями щодо настрою чи віку
людини, які асоціюються з ними. Можна
використовувати і поетичну, і прозову форми.
Можливі поезії в прозі.
«Спостерігаю і творю». Побудувати описи
(поетичні й прозові) відповідної пори року:
зими, весни, літа, осені; окремих місяців року
(за бажанням). Підготовча робота має на меті
ознайомлення зі зразками творчості відомих
поетів (зокрема Т. Шевченка), аналіз художніх
засобів опису; набуття особистого досвіду
(візуальне спостереження).
«Ліричний щоденник». На зразках шедеврів
лірики Т. Шевченка навчати висловлювати і передавати почуття. Підкреслити значення авторської
метафори, звукопису для читацького сприйняття
(наприклад, у віршах «Огні горять, музика
грає…», «І небо невмите, і заспані хвилі…»).
Крім виконання запропонованих завдань,
учні аналізують вірші Т. Шевченка, вчаться
відшукувати нешаблонні художні засоби та
образи. Вони зауважують, що кожний вірш –
яскравий малюнок природи чи внутрішнього
стану. Та водночас поет передає і свій настрій,
своє бачення навколишнього світу. У поезії
Шевченко синтезував усі свої таланти – і
малярський, і музичний, і поетичний. Саме
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через неї він «реалізував своє бачення
минулого, теперішнього і майбутнього України, зв’язку і розірваності часів» [7, с. 124]. Ще
однією особливістю є багатоплановість і
багатошаровість віршів, їхня невичерпність.
На заняттях літературної студії учні з задоволенням займаються пошуково-дослідницькою роботою. Серед запропонованих студійцям
тем були такі.
1. «Музи генія. Інтимна лірика Тараса
Шевченка». Працюючи над цією темою,
школярі зрозуміли, що історія кохання Тараса
Шевченка – це «ключ до розуміння його
внутрішнього світу, джерела духовної енергії»
[10, с. 30]. Вся творчість поета пройнята таким
всесильним почуттям як любов. У митця це
один з ключів до розкриття таємниць його
душі. Згадаймо хоча б такі слова з його поезії:
«Мені ж, мій Боже, на землі / Подай любов,
сердечний рай! / І більш нічого не давай!» У них
відчувається прагнення до простого людського
щастя.
Учасники літературної студії працювали над
міні-проектами «Любов, що розійшлася сном»
(Оксана Коваленко), «Безнадійне кохання» (Ганна
Закревська), «Примарне кохання» (Варвара
Рєпніна), «Безтямне захоплення» (Агата Ускова),
«Несправджене кохання» (Катерина Піунова),
«Остання надія на щастя» (Ликера Полусмакова). Кожна із цих жінок надихнула
Т. Шевченка на створення вершинних поезій.
Через призму власної долі, через біль зраненого
серця пропустив він свої вірші. Самотність,
нерозділеність кохання – ось ті струни, на яких
звучить Шевченкова пісня печалі.
2. «Український Рембрандт». Галерея
мистецьких творів Тараса Шевченка. Вибір
цієї теми для дослідження був зумовлений тим,
що на уроках літератури вчителеві не завжди
вдається розповісти ґрунтовно про Тараса
Шевченка – художника. А тема дуже цікава. До
нас дійшло понад 240 поетичних творів
Шевченка, тоді як його живописна спадщина
налічує близько 1200 робіт (олійних картин,
акварелей, сепій, офортів, малюнків). Така
значна кількість полотен свідчить про глибоку
закоханість у малярство. Він став «основоположником реалізму в українському образотворчому мистецтві» [14, с. 17]. Однак за життя
поета сучасники не мали чіткого уявлення про
нього як художника. Мистецька спадщина
Кобзаря тривалий час знаходилась у приватних
колекціях і була недоступною для масового
глядача. Люди, до яких потрапляли роботи
художника, часто не уявляли їхньої цінності.
Недооцінка малярських творів Шевченка
зумовлювалася ще й тим, що він писав не
великі полотна (найбільше – «Катерина»), а
48

твори малих розмірів. Якщо поезії Шевченка
ще за життя автора стали широко відомими, то
доля малярської спадщини склалась зовсім поіншому. Нині всі мистецькі роботи Кобзаря
зосереджені в музеях (переважно в Національному музеї Тараса Шевченка).
Учасники літературної студії об’єдналися в
групи, кожна з яких отримала випереджувальне
завдання – підготувати повідомлення на одну з
тем: «Автопортрети Шевченка» (вони є
своєрідною біографією митця, їх налічується
близько 60), «Портрети друзів і знайомих
Шевченка» (їх у Шевченковій спадщині найбільше), «Народно-побутові сюжети на картинах Шевченка» (серія офортів «Живописна
Україна»), «Шевченкові роботи періоду
заслання», «Композиції на різні теми» (пейзажі,
які становлять майже половину мистецького
доробку Шевченка, зображення історичних та
архітектурних пам’яток). Ознайомившись з
малярськими творами, учні ще раз зримо
відчули велич і багатогранність таланту генія,
переконалися, що завдяки великій праці він
зумів передати свою палку любов до України,
свого народу, тривогу за її долю.
Однією з найулюбленіших форм роботи на
заняттях літературної студії для школярів є
заочні літературні подорожі та екскурсії.
Вивчаючи творчість Тараса Шевченка, ми
здійснили декілька таких мандрівок.
1. Шляхами Кобзаря. Подорож до Шевченкового краю. Ця заочна екскурсія повела
студійців у край, який дав нам національного
генія і пророка, у «те найкращеє село», де він
побачив світ. Узявши в руки томик «Кобзаря»,
вирушили з Києва шляхом, що простягнувся
уздовж набережної Дніпра в південному
напрямі. Цією дорогою їздив і Тарас: у червні
1843 року як учень Академії мистецтв і в 1859
році, коли востаннє, втретє, був на землі
батьків. Він згадував ці мандри в щоденнику та
листах. Наш маршрут проліг через ті самі
містечка, які колись проїжджав Шевченко:
Обухів, Корсунь (тут похований Іван Сошенко),
Богуслав. Від Богуслава рукою подати до
рідних сіл Шевченка – Моринців і Кирилівки, а
також до сусідніх Будищ. Саме в Будищах
росте велетенський 400-літній дуб, у дуплі
якого, за переказами, Тарас ховав свої малюнки
та вірші. Знайомство з краєм поетового
дитинства завершили в селі Вільшана.
Т. Г. Шевченко рано покинув цей край, але
рідна земля завжди була з ним, вона живила
його натхнення і у сумну, і в веселу годину.
2. Шевченкові дороги на Західній Україні.
Відвідання Почаївської лаври.
Мандруючи
Шевченковими
дорогами,
дізналися, що доля закинула його і в Західну
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Україну. Шлях поета сюди пролягав великим
польським трактом через Васильків, Білу
Церкву, Сквиру, Липовець, Брацлав, МогилівПодільський. Не більше тижня він провів у
Кам’янці (нині Кам’янець-Подільський), але
дорога кликала на Волинь. Згодом він на
декілька днів зупинився у Вишнівці (сучасна
Тернопільська область). Це містечко привабило
його своєю багатою історією. Насамперед
Шевченка зацікавив палацовий комплекс,
витриманий в класицистичному архітектурному стилі. У ньому побувало багато відомих
історичних осіб. З Вишнівця Т. Г. Шевченко
продовжив свій шлях до Почаєва.
Восени 1846 р. Тарас Шевченко побував у
Почаївській лаврі. Основною метою подорожі
на Волинь і Поділля була робота в складі
Археографічної комісії щодо збору матеріалів,
зокрема народних переказів, пісень, даних про
історичні пам’ятки (кургани, давні будівлі). Що
стосується самого Почаєва, то київський,
подільський і волинський генерал-губернатор
Д. Бібіков
ставив
перед
Т. Шевченком
конкретне завдання: зняти загальний зовнішній
вигляд лаври, внутрішні особливості головного
храму та змалювати околиці з тераси.
Тарас Григорович із захопленням працював
над малюнками лаври. Він навіть виконав
аквареллю не три, як значилося в розпорядженні, а чотири малюнки: «Почаївська лавра з
півдня», «Вид на околиці з тераси Почаївської
лаври», «Почаївська лавра з заходу» і «Собор
Почаївської лаври (внутрішній вигляд)». Крім
того, до нас дійшли два ескізи олівцем. Як
зазначають мистецтвознавці, Т. Шевченко в
акварелях почаївського циклу вміло використовує світлотіні, відчувається вплив Рембрандта, але «український Рембрандт» пішов
далі свого геніального попередника. Дослідники відзначають іще одну характерну
особливість Шевченка-художника: змальовуючи старовинні пам’ятки архітектури, він
поєднував
старовину
з
животрепетною
сучасністю, а пейзаж на картинах завжди
оживлений присутністю людини.
З Почаєва Тарасова дорога на Тернопільщині пролягла до древнього міста Кременець, в
якому він пробув досить довго і познайомився з
усіма його визначними пам’ятками: Замковою
горою, гімназією та ліцеєм, будинком, де
проводив дитинство відомий польський поет
Юліуш Словацький. Археографічна комісія
організувала нову експедицію на західноукраїнські землі. Але Т. Г. Шевченко участі у ній
уже не брав, бо 3 березня 1847 року його за
доносом звільнили з числа співробітників
комісії, а 5 квітня заарештували при в’їзді в

Київ, куди поет поспішав на весілля
М. Костомарова.
3. Шляхами Кобзаря. Від Києва до
Чернечої гори. Узяли зі собою «Кобзар» – і
знову вирушили в подорож. Цього разу наш
маршрут проліг по Дніпру зі столиці України
до Канева, до тієї гори, що нині називається
Тарасовою. Дніпро та Україна завжди були з
Тарасом Шевченком. Вони – джерело його
невичерпного натхнення в найтяжчі хвилини.
Останній шлях Кобзаря до Чернечої гори, де
доля і Бог призначили йому місце для вічного
спочинку від земних турбот, відбулась у травні
1861 року.
Свою заочну екскурсію розпочали на
набережній Дніпра, біля відбудованої церкви
Святого Різдва, де у травні 1861 року кияни
прощалися з Тарасом. Символічно, що панахида по ньому «відбулась у церкві, збудованій і
освяченій саме 1814 року, коли в селі Моринцях у сім’ї кріпака народився хлопчик, якого
назвали на честь великомученика Тарасія» [6,
с. 326]. Коли Шевченко жив у Києві, він,
можливо, заходив до цього храму. Як місця,
достойні прийняти прах великого сина України,
називали Аскольдову могилу, цвинтар Видубицького монастиря, гору Щекавицю. Але
Григорій
Честахівський,
близький
друг
Шевченка, що супроводжував домовину від
самого Петербурга, твердо оголосив волю
покійного бути похованим у Каневі. Домовину
на пароплаві супроводжували до Канева рідні,
друзі та близькі поета. Ми теж спробували
здійснити цю подорож, уявити ту весну,
тогочасний Дніпро. Першою пристанню на
нашому шляху стало славнозвісне Трипілля,
центр давньої культури, наступною – Ржищів.
Це місто пов’язане з іменем нашої сучасної
поетеси Ліни Костенко, яка чимало рядків
присвятила своєму геніальному попередникові.
Ближче до Канева, де Дніпро повертає ліворуч,
на лівому березі колись стояло мальовниче село
Андруші, яке описував у листах Т. Шевченко.
До нас дійшли дві прекрасні акварелі, на яких
художник зобразив це село. Причалює судно до
канівського берега – і попереду за кілька
кілометрів Чернеча гора – місце спочинку
українського генія. Саме сюди приходять
вклонитися і віддати останню шану нашому
Пророкові тисячі людей з усіх куточків світу.
Подобається школярам і колективна творча
робота, яка дає змогу побачити здібності
кожного і водночас не вразити чийогось
самолюбства. Ідеться про участь у літературних
святах, конкурсах, літературно-мистецьких
заходах, написання сценаріїв до конкретних
шкільних свят чи подій. Традиційним в нашій
школі (зрештою, як і у всій Україні) стало
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відзначення Шевченківських днів. Спільно з
учасниками літературної студії щороку складаємо сценарій проведення Шевченківського
свята в школі. Діти із задоволенням підбирають
потрібні матеріали, поезії, вкладаючи в кожен
рядок своє розуміння і бачення творів Кобзаря.
Так були створені сценарії Шевченківських
свят «Слово, пісня, дума Кобзареві, ви – окраса
й суть мого життя», «Іду з дитинства до
Тараса», «На перехресті музи й долі»,
поетичного турніру «Слово про генія».
Цікавою і захопливою вийшла інтелектуально-пізнавальна гра «Шевченкіана», яка
складалася з кількох турів і мала на меті
перевірити, як учні знають життєвий і творчий
шлях Тараса Шевченка. Спочатку учасникам
запропонували взяти участь у «Біографічному
аукціоні» (за певний час згадати якомога
більшу кількість назв біографічних творів,
присвячених Тарасові Шевченку) та конкурсі
«Відгадай за підказкою» (відгадати назву
твору, скориставшись при цьому найменшою
кількістю підказок). Наступний тур називався
«Шевченківська вікторина: Доля, Муза, Слава»,
під час якого школярам пропонувалося відповісти на запитання, пов’язані з біографією,
творчістю та вшануванням пам’яті Т. Шевченка. Завершилася гра конкурсом з уболівальниками «Крилате слово Кобзаря», під час якого
глядачі повинні були встановити твори, з яких
узяті крилаті вислови та «Малярським
аукціоном», де потрібно було згадати якомога
більше малярських робіт Т. Шевченка на певну
тематику.
А ще ми організували спільну дискусію на
тему «У чому ж безсмертя поезії Тараса
Шевченка?» Було дуже цікаво почути щирі
роздуми юних творців, які прийшли до
розуміння того, що справжня цінність кожного
поетичного шедевра – в почуттях, якими
наснажив його автор, у вірі в Бога й Україну, в
любові до Правди і Волі.
Хочеться знову звернутися до Івана Дзюби і
процитувати такі його слова: «У соціології, в
економіці, в народногосподарському мисленні
є таке фундаментальне поняття: системи
життєзабезпечення. Це те, без чого неможливе
життя людської громади: хлібопостачання,
водопостачання, енергопостачання. Ці системи
невільно руйнувати ніяким революціям, ніяким
владам, ніяким партіям, – бо нікому не обійтися
без хліба, води, вогню… Певно, і в духовному
житті є такі системи життєзабезпечення. І таку
функцію життєзабезпечення для українського
суспільства
чинить
насамперед
Тарас
Шевченко – його поезія, його образ, його
постать. Він – один з наріжних каменів нашої
національної будови. І якщо ми хочемо, щоб
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Шевченко залишався такою системою духовного життєзабезпечення для наступних поколінь, потрібно подбати про те, щоб у
Шевченковому слові сприймався Шевченків
зміст. А втім, Шевченка можна зрозуміти,
сказати б, із нього самого. І про свій час, своє
суспільство, свій народ він може сказати чи не
більше, ніж будь-які коментарі. Треба тільки
читати без упереджень, уважно і вдумливо. А
додаткові пояснення можна знайти у тій
величезній літературі, яка нагромадилася за два
століття» [4, с. 40].
Шевченко – явище унікальне. У ньому – вся
наша історія, все буття. Уявити себе без
Шевченка неможливо. Він – «вершинна парость родового дерева нашої нації, виразник і
хранитель народного духу» [12, с. 21]. Шевченко для свідомості українців – не просто література. Він – наш всесвіт. Явище Шевченка –
виправдання України перед людством, підтвердження нашої національної повноцінності.
Тож прилучаймося до високого Шевченкового
слова, що є найповнішим образом душі українського народу, відкриваймо для себе оті
незвідані береги багатогранного таланту
нашого генія.
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Олеся Курудз

Вивчення творчості Тараса Шевченка у початковій школі
Тема уроку: «Тарас Шевченко» (про нього). Т.Г. Шевченко «Вітер з гаєм розмовляє…», «Садок
вишневий коло хати».
Мета уроку: Глибше ознайомити дітей з життям та творчістю українського народного поета
Т. Г. Шевченка. Показати, як поет оспівує красу рідного краю. Вчити виразно, чітко
читати вірші, збагачувати словник учнів, сприяти національному вихованню
школярів, виховувати патріотичні почуття, любов до рідного краю.
Обладнання: Портрет Т.Г. Шевченка, запис пісні «Садок вишневий коло хати» (муз. М. Лисенка),
книга «Кобзар».
Тип уроку: Вивчення нового матеріалу.
Хід уроку
І. Підготовка до вивчення нового розділу
– Діти, як ви розумієте слова рідний край ? Де, на вашу думку, найкраще місце на землі?
– Ви знаєте, що наша земля зветься Україна, ми звемося українцями. Ми любимо свій край,
шануємо і поважаємо всіх людей Землі. А чи відомо вам, діти, що Україну теж шанують і знають у
світі? Яких ви знаєте людей, що принесли світову славу Україні?
Добре знають в усьому світі імена таких визнаних майстрів поетичного слова як Тарас Шевченко,
Іван Франко, Леся Українка, Павло Тичина, Максим Рильський. Творчість цих видатних
українських поетів назавжди увійшла у скарбницю світової літератури.
У розділі «Поетична світлиця» ви зможете ближче ознайомитися із чудовими творами цих та
інших поетів.
ІІ. Доповнення знань учнів про життя і творчість Т.Г. Шевченка
а) Вступне слово вчителя.
б) Довідкове бюро (діти, які заздалегідь підготувалися, по черзі розповідають про поета).
– У с. Моринці на Черкащині, в хаті кріпака Григорія Шевченка серед темної ночі блиснув на все
село один вогник – це народилася дитина. Для пана – нова кріпацька душа, а для України –
великий поет. Це сталося двісті років тому, 9 березня 1814 року.
– Світлі дні дитинства були недовгими. Перше тяжке горе, що вразило серце малого Тараса і
принесло лихо в Шевченкову родину, – смерть матері. Мачуха, яку привів батько, перетворила
рідну хату на пекло: сльози, бійки, сварки, образи і приниження. На 12 році Тараса спіткало нове
горе – раптово, простудившись у дорозі, помер батько.
– Сімнадцятирічним Тарас потрапив до Петербурга, пишної і величавої столиці Російської імперії,
до міста, де він прожив 17 років, де сталися важливі події у його житті, де він став художником і
вільною людиною.
– 22 квітня 1838 року пан звільнив свого кріпака Тараса Шевченка. Це сталося завдяки відомим
діячам живопису і літератури того часу: В. Жуковському, К. Брюллову, Є. Гребінці,
В. Григоровичу, А. Мокрицькому, які зібрали і заплатили за поета 2500 крб.
– Ще одна подія, знаменна не тільки в житті Тараса, а й важлива для всієї України, – вихід у світ
книги віршів «Кобзар» у 1840 р. Справді, «Кобзар» належить до тих книжок, які найбільше
друкують і читають. Це національна Біблія України.
– За бунтівні вірші Шевченка жорстоко покарали – 10 років солдатської муштри, які й підірвали
його здоров’я. Вирок царя мав означати й духовну смерть Кобзаря – йому заборонялося писати й
малювати. Але зболена душа не могла мовчати – писав і малював, ховаючи «захалявні книжечки».
– Через 10 років поета звільнили, він повернувся у Петербург. 1859 року ще один раз, втретє і
востаннє відвідав Україну. Хворий поет доживав свій страдницький вік у Петербурзі. Уже будучи
хворим, видав український буквар для недільних шкіл, планував видати низку підручників.
– Помер Т. Шевченко 10 березня 1861 року. Його поховали на Смоленському кладовищі у СанктПетербурзі, але у травні цього ж року тіло великого Кобзаря було перевезене в Україну, а Чернеча
гора, де його поховали, стала національною святинею.
в) Опрацювання статті про поета «Тарас Шевченко»
Читання статті мовчки.
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– Що нового ви дізналися із статті?
Вибіркове читання.
– Де зберігаються рукописи поета?
– Що знаходиться на бульварі Тараса Шевченка у Києві?
– Що зберігається у Національному музеї Тараса Шевченка?
Тестова вікторина
Робот із сигнальними картками.
– Зараз я читатиму вам запитання, а ви сигнальними картками дасте на них відповідь.
1. В 11 років Шевченко став …
а) художником, б) поетом, в) сиротою.
2. Батьки Т. Шевченка були…
а) робітниками, б) кріпаками, в) панами.
3. Тарас у дитинстві мріяв стати …
а) співаком, б) поетом, в) маляром.
4. Книга Шевченка називається…
а) «Кобзар», б) «Чумаки», в) «Садок вишневий коло хати».
5. За волелюбні вірші поета відправили …
а) в Україну, б) на заслання, в) в тюрму.
ІІІ. Розгляд вірша Т. Шевченка «Вітер з гаєм розмовляє…»
а) Читання вірша учителем.
б) Словникова робота.
– Прочитайте кожну колонку слів на одному диханні.
Пливе один Повен Дунаю Поплив скіпок Спиняє заграло Спинить розмовляє Погралися
рибалоньки
– Прочитайте усі дієслова.
– Поясніть значення слова скіпка.
– Поясніть правопис слова з великої букви.
в) Повторне (мовчазне) читання вірша учнями.
Зверніть увагу, як поет змальовує картини тиші й неспокою в природі.
г) Аналіз змісту вірша.
– Що поет описує у вірші? Де плив човен? Чому його понесло у море?
– Які вирази передають роздуми поета?
– Як поет передав картини тиші й неспокою в природі?
– Прочитайте, що із зображеного у вірші ви могли б сприйняти зором, а що – відчути слухом.
– Які почуття викликав у вас цей вірш? Чому ?
д) Вправи на розвиток швидкості читання.
Читання вірша, напівприкриваючи букви лінійкою.
Гра «Знайди і прочитай»
Прочитайте рядочки вірша, в яких зустрічаються слова з першої колонки.
є) Виразне читання вірша.
–Який темп читання кожної строфи вірша?
– Які почуття треба передати інтонацією?
IV. Розгляд вірша Т. Шевченка «Садок вишневий коло хати»
а) Робота над заголовком. Мотиваційна підготовка до сприйняття твору.
– Прочитайте назву ще одного вірша Шевченка. Як ви думаєте, про що в ньому йдеться?
– А тепер уявіть собі холодне підземелля з широкими кількаметровими стінами Петропавловської
фортеці в Петербурзі. Тут, у казематі, захований від усього світу, в допитах і нестерпному
очікуванні вироку провів Тарас Шевченко найжахливіший квітень і травень свого життя.
Його кати, мабуть, луснули б від злості, коли б довідалися, що їхній арештант і тут, у казематі,
пише вірші, Цей цикл віршів Шевченко назвав
«У казематі».
І серед них – «Садок вишневий коло хати».
б) Слухання запису «Садок вишневий коло хати».
– Яка пора року описана?
в) Словникова робота.
Хрущі – червоно-бурі жуки (демонстрація малюнка); зіронька встає – з’являється на небі.
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Вправа для розвитку мовної здогадки.
– Прочитайте слова, подумки вставляючи пропущені букви.
В_ШНІ Х_ТИ
ПЛ_ГИ ПОД_Є
В_Ч_РЯ 3_ТИХ
КЛО_ ЙД_ТЬ
– Яке слово «зайве» у кожній колонці? (Коло, хати) Чому?
– Яке значення може мати слово коло?
г) Повторне читання вірша вголос.
– Зі скількох строф складається вірш?
Фізкультхвилинка.
– Яка пора дня зображена у вірші? Вечір... Уявімо дітей коло цієї хати. Вони граються. Одна з
таких ігор – «Подоляночка». Давайте й ми зробимо вправи під слова цієї дитячої ігрової пісні.
є) Осмислення змісту поезії.
– Як відтворено у вірші весняний сільський вечір в Україні?
– Звідки повертаються дівчата? Де вечеряє сім’я?
– Хто подає вечерю?
– Як ви розумієте вислови вечірня зіронька встає; мати хоче научати?
– Знайдіть у вірші пестливі слова. Які почуття викликав у вас вірш? Як ви думаєте, що відчував
поет, коли писав цей вірш?
– Назвіть предмети, зображені у вірші, які ви сприймаєте зором, а які відчуваєте слухом.
є) Вправи на розвиток швидкості читання.
Напівголосне читання сусідові по парті, взаємоконтроль.
ж) Розвиток зв’язного мовлення. Словесне малювання.
– Які малюнки ви створили б до кожної строфи?
– Які фарби ви використали б, щоб змалювати вишневий садок?
Людей? Хату?
з ) Виразне читання вірша.
V. Підсумок уроку
1. Гра ”Мікрофон”.
– Про кого ми говорили на уроці?
– Які твори читали сьогодні?
– Що, на вашу думку, їх об’єднує?
– Що найбільше вам сподобалося на уроці?
2. Поміркуйте над прислів’ями.
Немає в світі України, немає другого Дніпра.
Рідний край – земний рай.
Людина без Вітчизни – як соловей без пісні.
– Чи відображають ці прислів’я тему нашого сьогоднішнього уроку?
VI. Домашнє завдання
Вірш «Садок вишневий коло хати» вивчити напам’ять.
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МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА
Тетяна Сосновська

Школа й музей: партнери, друзі, однодумці
Сьогодні молодь виростає з усвідомленням,
що життя варто прожити цікаво, змістовно,
яскраво. У цьому їхня перевага перед старшими
поколіннями і батьки прагнуть допомогти своїм
дітям здобути хорошу освіту, отримати гідну
посаду, вони готові підтримати їх у скрутних
ситуаціях.
Однак, на превеликий жаль, ми сьогодні рідко
спостерігаємо у батьків бажання до усього переліченого додати іще й культурно-духовний,
мистецький, естетичний компонент у вихованні. І
тут, власне, переважно школа мусить не лише
навчити азам науки, а й відкрити шлях, показати
стежину до широчезного культурного простору
нашої країни з усіма його глибинами, скарбами,
таємницями.
«Чому надія лише на школу?», – можуть
спитати читачі. Та тому, що повз музей батьки
з дитиною найчастіше проходять, поспішаючи
у якихось своїх справах, і, в кращому разі, лише
«кинуть оком» на нову афішу. А до школи
дитина приходить усвідомлено і з розумінням
того, що кожне слово вчителя, кожна його дія –
істина, яка лягає у благодатний ґрунт дитячої,
відкритої світові та пізнанню душі, та відгукується у вчинках дитини. Звісно, є генетичний
компонент у поведінці дитини, є родинне виховання, є постійні настанови старшого покоління, в яких уже почала формуватися дитина. Але
є іще й ота священна довіра до вчителя та його
слова, яку не можна нічим виміряти та окреслити. Спілкування дитини (учня) і вчителя – це
таїнство, яке ніхто й ніколи не заперечить.
В освітній простір дитина потрапляє дуже
специфічно. З одного боку, під впливом батьків
та святкової атмосфери у дитини формується
розуміння необхідності навчання і складається
враження, що вона сама хоче пройти цю дорогу. З іншого – ми, дорослі, розуміємо невідворотність цього шляху. Так само, як ми розуміємо, що, «втягнувшись» у навчальний процес та отримуючи задоволення, радість від
перших здобутків та перемог у навчанні,
дитина самостійно формує своє власне бажання
йти дорогою пізнання далі й накопичувати
знання. Ми свідомі того, що дитина за допомогою вчителя (школи) почала нанизувати на
вісь власної особистісної самобутності кільця
знань, які саме вчитель дає дитині в руки під
час уроків, виховних годин, різних бесід тощо.
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Тому, власне, у новому педагогічному
відгалуженні «музейна педагогіка», яку вже
випробувано на Заході й починають запроваджувати у нас, на моє глибоке переконання,
першість має залишатися за вчителем, за
школою, а ми, працівники музеїв, повинні бути
помічниками освітян.
Якщо повернутися на 25–30 років назад, то
музеї, тоді іще Радянського Союзу, стабільно
виконували план на кількість відвідувачів саме
завдяки школам, які, своєю чергою, були
зобов’язані водити учнів до музеїв, бо це був
один з елементів ідеологічного виховання.
Викладачі, які працюють у школах понад 20
років, добре пам’ятають, як совєтська ідеологія
намагалася панувати над змістом музейної
експозиції, до невпізнання іноді змінюючи
«обличчя митця» чи «зміст історичної події».
Ми, дорослі, розуміли це і за наносним,
штивним вбачали основну суть. Але діти цього
робити іще не вміють і, на моє переконання,
саме ця ідеологізація музейних експозицій, їхня
штучність, робили музей нецікавим для родинного відвідування (адже пригадайте, до
театру, на концерти люди продовжували
ходити родинами, а до музеїв – дуже рідко).
Проте практика відвідання музеїв у той час
класами, школами, часто залишала у наших
дітей враження радше «відбування» екскурсії,
аніж її сприйняття як чогось нового, важливого,
змістовного.
Уже понад 20 років музеї України мають
можливість формувати свої експозиції без ідеологем, робити наголос на важливих аспектах
історії держави, творчості митців, говорити про
інтелектуальні та культурні втрати, яких ми
зазнали у ХХ столітті, про причини цих втрат
та про їхні наслідки для нації і для держави.
Сьогодні у культурному просторі України
з’являються та укорінюються нові підходи до
музейної роботи, які є не лише цікавими, а й
важливими з погляду зору виховання молодого
покоління українців. Але ще й досі дається
взнаки стереотип, за яким батьки шкільної
молоді, пам’ятаючи свій сумний досвід відвідування «нецікавих, нудних, сірих, схожих
один на одного музеїв», не поспішають свій
вільний час проводити з дітьми у музейних
закладах, які вже давно трансформували свою
діяльність і пропонують силу-силенну цікавих
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нових форм роботи. Звісно, ми можемо
намагатися усе пояснити завантаженістю батьків, відсутністю вільного часу і подібними
аргументами. Але сьогодні практично ніхто не
декларує та не виховує у покоління молодих
батьків розуміння важливості культурного
виховання їхніх дітей. Сьогодні лише школа
продовжує формувати цей невід’ємний елемент
складової особистості кожної людини. Тому,
власне, як не сумно про це говорити та писати,
переважно на школу сьогодні й можуть
розраховувати музеї, щоб донести нові форми
роботи до широкого загалу, в якому буде
переважати молодь.
Може виникнути запитання: а чому саме
молодь має переважати у тій аудиторії, з якою
сьогодні повинен працювати музей? Це пояснюється дуже просто. Громадяни середнього та
старшого покоління є самостійними індивідуумами, які або вже мають потребу духовного та культурного спілкування, або розуміють необхідність її формування, або стоять
на шляху її створення для самовираження своєї
особистості та створення нової якості життя.
Частина з них вже зі свого життєвого досвіду
зрозуміли, що загальна культура людини
лежить в основі її ВСЕБІЧНОГО розвитку та
успіху, тому й намагаються надолужити згаяне.
Проте найчастіше конфлікт поколінь стоїть на
заваді тому, щоб цей шлях формування СВОГО
культурного
середовища
та
збагачення
внутрішньої й загальної культури пройти разом
з молодшим поколінням.
Другий чинник, який схиляє мене до думки
щодо переважання молодих людей серед
музейної аудиторії, це те, що у молодому віці
формуються звички та світоглядні засади, які
супроводжуватимуть людину впродовж усього
її життя. Тому, якщо зараз шкільна молодь
виробить у себе звичку (чи ми допоможемо їй
виробити ці звички) відвідувати музеї і сприймати їх як додаткову можливість отримання
знань, то вона впродовж життя шукатиме час та
нагоду для відвідання музеїв як в Україні, так і
за її межами, акумулюючи знання та інформацію. А формування необхідного рівня загальної
культури при цьому відбуватиметься самостійно, що й є ідеальною формою створення внутрішнього комфорту для кожної особистості.
Третій чинник, не приховуватиму, меркантильний для музеїв. Якщо зараз музеї спроможні трансформувати свою роботу й стати цікавими для молоді, то тим самим музейні заклади
вже сьогодні формують свою майбутню
аудиторію.
З огляду на усе викладене вище, хочу
зазначити, що сьогодні саме освітяни й є тим
посередником між молоддю та музеями, які

можуть показати своїм учням цю стежку
самоформування, яка дасть можливість учням
відкрити обрії і самопізнання, і формування
основи своєї загальної культури, і самостійного
пошуку істини, й естетичного розвитку. А
також саме освітяни можуть допомогти музеям
глобально та ґрунтовно підійти до впровадження у музеях музейної педагогіки у форматах,
корисних та необхідних саме для школи й учня.
Якщо ж говорити про музей як про соціокультурну інституцію, то варто зауважити, що
він завжди був орієнтований на контакт з
аудиторією, але в різні часи уявлення про
освітню функцію музею були пов’язані з
особливостями розвитку суспільства, соціуму в
той чи інший період (про що вже йшла мова
вище). Ще понад 100 років тому почалося
усвідомлення значення музеїв в освіті, просвітництві й вихованні. Пригадайте вкорінений у
педагогічній науці термін «культурно-виховна
робота». Він зародився саме в музейному
середовищі тоді, коли потрібно було виховувати маси на доступних та певним чином сформованих музеях. На початках вкорінення
совєтської ідеології стали популярними екскурсії, лекції, які в радянський час називали
традиційними формами роботи і які сьогодні в
багатьох музеях значно видозмінені з огляду на
час та на його виклики. Шкода лише, що
керівні культурні інституції перебудовують
свої підходи та свідомість, як і оцінку
діяльності музеїв, надто повільно й неохоче,
оцінюючи усе за старими мірками.
Музейні заклади повинні бути сучасними,
актуальними, креативними, щоб залишитися в
полі зацікавлень аудиторії, яка, диференціюючись, вимагає гнучкого підходу до різних
вікових та зацікавлених груп. І тут на перший
план виходять не лише нові форми роботи
музеїв (клуби, майстер-класи, фестивалі, факультативи, акції та ін.), а й відчутні зміни в
екскурсійній роботі. Екскурсія починає розглядатися як діалог, а відвідувач – як рівноправний
учасник цього діалогу. Відтак, менторство
назавжди полишає сучасний музей і спілкування музею з аудиторією стає таким, що
підштовхує відвідувача до роздумів, до діалогу,
спілкування, пошуку істини.
Наш музей пошук свого місця в суспільстві
може поділити на кілька етапів, які були
обов’язковими і не завжди легкими. Складність
полягала не лише в повільному усвідомленні
аудиторії, що Музей йде шляхом якісних змін.
Ці зміни іще іноді гальмувалися й небажанням,
невмінням деяких співробітників старшої
генерації переглянути свої світоглядні засади,
сприйняти нову інформацію, яка відкрилася
громаді на початках формування незалежної
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України. Їхній консерватизм, помножений на
досить специфічний характер музейної роботи
назагал, створював небезпеку початку стагнаційних процесів у музеї, що було небажаним і
навіть небезпечним.
Музей завжди повинен бути на вістрі часу і
сприймати новітню інформацію, опрацьовувати
її, адаптувати. Бо в нашому динамічному
суспільстві прогалини в розвитку думки й форм
роботи можуть стати гальмом, яке швидко
покривається іржею, тоді навіть величезні
зусилля не дадуть можливості рухатися
механізмові музейної машини, нехай навіть зі
скрипом. Тому у Літературно-меморіальному
музеї-квартирі Павла Тичини була створена
група однодумців, яка внесла зміни до
експозиції (без залучення коштів), не лише
прибравши совєтські ідеологеми, а й додавши
матеріали про творчість Тичини періоду УНР,
про жорстокі 20–30 рр. ХХ ст., про недруковані
за часів СРСР твори, відгуки української
діаспори про стан української літератури в
лещатах совєтської цензури.
Що це дало музеєві? То був час, коли на
зовнішній антураж не дуже зважали, а віддавали перевагу внутрішньому змісту. Після такої
переміни експозиції наші співробітники змогли
вільно, послуговуючись та посилаючись на
представлені експонати, говорити про речі, які
цікавили багатьох – про «добровільне» утворення СРСР, про ситуацію довкола українського письменства у 20–30 рр. ХХ ст., про
репресії проти української інтелігенції, про їх
зобов’язання перед новою владою та про багато
інших питань, які до цього просто оминалися
увагою. Така переміна була першим кроком до
створення відкритого музею – відкритого для
спілкування, для дискусії, для роздумів, для
суперечок. Співробітники з іншими підходами
й поглядами з часом почали шукати своє місце
в музеї, іноді – поза ним.
Першими до нас потягнулися вчителі, бо
вони відчували брак потрібної методичної
літератури. Викладачі української мови й літератури, які в переважній більшості підтримували створення Народного Руху України (а у
нашому музеї був створений один з перших
таких осередків), були спраглими правди й
істини. Вони годинами слухали лекції, занотовували усе почуте, як студенти, бо це для них
була єдина допомога в роботі. А для нас це був
єдиний шлях через освітян донести до молоді
маловідомі, недруковані вірші Павла Тичини
про Україну, його ранній доробок. Тоді ми
вперше в переддень такого семінару на свій
ризик, подарованим фондом «Відродження»
апаратом «XEROX» розмножили та зшивали у
книжечки вірші Павла Тичини, яких навіть не
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знали наші викладачі. Сьогодні ми зі сміхом
дивимося на ті книжки-саморобки, а тоді це був
єдиний шлях відкрити громаді істинного Павла
Тичину.
Як і раніше, викладачі вели до нашого
музею своїх учнів, і тут траплялися різні непередбачувані випадки. По-перше, виявилося, що
не усі вчителі поділяють наш підхід до подання
творчого і життєвого шляху поета, бо тоді ще
були старі підручники і деякі вчителі не
відходили від їхнього змісту. По-друге, іноді
виявлялося, що вчителі приводять учнів до
музею, бо безсилі за тими старими підручниками вести діалог з учнями. І нам потрібно
було на нашій переробленій експозиції дати
зрозуміти учням, що їхній вчитель йде
попереду часу і йому варто вірити. Доводилося
іноді говорити менше про Тичину, а більше про
історичний період та про знищення пласту
української інтелігенції назагал, щоб дати
молодим людям можливість відчути зловісність
того часу, коли жив поет, якого вони не
сприймають апріорі через трактування їхніх
батьків. Ми знову вдалися до того, що почали
роздруковувати маловідомі вірші Павла
Тичини і давати учням з собою, щоб і батьки
могли їх прочитати. Але для нас було
головним, що учні нам починали вірити і
сміливо йти на відверте спілкування. Отже, ми
могли розраховувати, що наша молодь почне
більше цікавитися своєю історією, більше
читати і в майбутньому вони готові будуть до
розуміння й аналізу.
Наступним нашим кроком стало тиражне
видання музеєм серії книг з маловідомими і
недрукованими віршами Павла Тичини. Ми
почали ширити доробок поета серед потенційних читачів та шанувальників.

Вже у перших роках незалежності ми звернулися до Служби безпеки України з проханням
дозволити нам ознайомитися з документами, в
яких міг фігурувати брат Павла Тичини – Євген
(про те, що Євген у 1923 році був заарештований орнагами НКВД, є записи у щоденнику
поета). Для нас було відкриттям, що органами
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НКВД були затримані та заарештовані два
брати Павла Тичини (Євген, – у 1923-му, Іван, –
у 1938-му). Це давало нам можливість говорити
із відвідувачами про те, в яких лещатах
зобов’язань перед владою перебував Павло
Тичина з 1923 до 1938 року. Також ці архівні
документи засвідчували, що справи були
сфабриковані, щоб маніпулювати поетом в ті
роки. Про ці подробиці життя поета, на наш
погляд, розповісти було набагато важливіше,
ніж детально за датами пройтися біографією
Павла Тичини, яка й без того була чи не в
кожному підручнику.

Завдячуючи
архівним
документам,
які
співробітники СБУ розшукали аж у Чернігові,
ми довідалися що вірші Павла Тичини
«Розкривши Гомера» (повний текст) та «До
кого говорить?» були написані наприкінці 1922
року чи на самому початку 1923-го, коли
Україна не з власної волі була об’єднана з
іншими кількома республіками в СРСР. Ось
тексти цих віршів:
Розкривши Гомера
Що ж, зволікай женихів Україно, мов та Пенелопа.
Хай об’їдають тебе: вже ж ти не вийдеш за всіх.
Будеш ти сонна, заплакана ждати свого Одісея.
Сльози народу? – пусте! Тільки б вернувся мій цар.
Що ж, Росіє, немов Навзікая, полощеш білизну!
Кажеш ти хочеш робить? Так я й повірив тобі.
Ні, ти рабинь одпусти, одпусти їх на волю,
Царськії звички забудь, годі визискувать нас.

До того часу ми знали про існування лише
першої строфи і вірили довідникам, які умовно
датували текст 1917–1918 роками. Тепер же ми
могли декламувати нашим відвідувачам і другу
строфу й розмірковувати над загальним
змістом вірша та над його датою. Траплялося
іноді так, що більшість екскурсії ми будували
саме на цих двох віршах, щоб продемонструвати позицію українського письменства на
початку 20-х рр. ХХ ст. та її переміну в
найближчому майбутньому й відверто, чесно
аналізувати та пояснювати ту переміну. Багато
чого в розумінні нашій аудиторії додавав і

другий вірш,
друкований.

також

за

життя

поета

не

До кого говорить?
До кого говорить?
Блок у могилі. Горький мовчить.
Рабіндранате-голубе!
З далекої Бенгалії
прилинь до мене на Вкраїну,
Я задихаюся, я гину.
Я покажу такії речі
в однокласовій ворожнечі,
Я покажу всю фальш, всю цвіль
партійно-борчих породіль.
А братні зуби? Дружній зиск?
Гнучка політика, як віск.
Коли б були це генерали,
ми б знали, що робить.
А в тім то й річ, що це кати
однокласовії...
Рабіндранате-голубе,
та де ж той серп нам, молот і лани?
Рабіндранате-голубе,
од достоєвщини звільни!
До кого говорить?
Блок у могилі. Горький мовчить.

Нашою своєрідною перемогою стало й те,
що учні почали більше читати, міркувати та
обирати для роботи в МАН теми, пов’язані з
проблемними, дискусійними питаннями з життя та творчості Павла Тичини. Водночас ми
зауважили, що у пресі з’явилося чимало зневажливих та брутальних статей про творчість
Павла Тичини радянського періоду. Але статті
ці не були аналітичними, а грубо звинувачували, і що було прикро – лили бруд переважно ті, хто іще донедавна очолювали парткоми
та були дописувачами у радянські газети.
Прагнучи засвідчити зміну своїх позицій та
поглядів, реабілітувати себе за недавню відданість комуністичим ідеям, дописувачі обирали
мішенню саме Павла Тичину, не намагаючись
поглибити свої пізнання та позбутися прогалин
в совєтській освіті. Власне у цьому й було
яскраве
відображення
тих
совєтських
культурно-освітніх тенденцій та низького рівня
загальної культури, про які ми писали вище.
Про наш поступ упродовж цих понад 20
років можна було б писати чимало. Але зараз я
б хотіла акцентувати увагу на тому, що усі наші
новітні тенденції, вимушені пошуки, нові
знахідки, чимала кількість нових проектів були
в хорошому розумінні слова спровоковані саме
тим, що нашою основною аудиторією (основною не лише в кількісному вимірі, а у розумінні
орієнтації) була молодь, якій потрібно було
допомогти сприймати світ і події нашої історії
реально.
Якщо говорити сьогодні про стратегічне
покликання меморіальних музеїв, то я його
бачу у необхідності формування високого,
57

ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2014 / № 1

достойного іміджу українців, які зробили
величезний внесок у розвиток національної
культури. І, можливо, сьогодні ми повинні не
звинувачувати когось з них у помилкових
поглядах чи кроках, а створити атмосферу
розуміння того, в якій ситуації доводилося
жити й працювати нашим діячам культури у
ХХ столітті. Але основою нашої діяльності
повинно бути правдиве висвітлення усіх питань
та аспектів їхнього життя у складних умовах,
обплутаних тенетами обставин. І тут мені стає
прикро, коли я бачу, чую, відчуваю, як з
пієтетом ставляться до увічнення пам’яті,
створення позитивного іміджу діячів культури
меморіальні музеї, які зберігають спадщину
митців, котрі народилися чи жили в Україні,
але писали не українською мовою і як, поряд з
тим, ми безжально тупцюємо по іменах своїх
національних геніїв, яким довелося пройти
нелегке,
жорстоке
випробування
ХХ-м
століттям.
Найперше важливе завдання меморіальних
музеїв – створити атмосферу затишності у
музеї та бажання ще не раз прийти до цієї оселі,
будинку, квартири. Прийти з друзями, рідними,
онуками, гостями й відчути себе вдома, в
центрі уваги. Для створення такої аури замало
провести цікаву екскурсію. Наша юнь повинна
не лише спробувати «приміряти на себе»
побачене і почуте, а й постаратися знайти
СВОЄ місце у музейному просторі меморіального музею. Для цього ми й запровадили
чимало проектів, в основі яких лежить не
музейна наука, а педагогіка, педагогічна мудрість та наше бажання методикою м’якого
менеджменту створити музеєві (а також
людині, меморіальну спадщину якої ми зберігаємо) потрібний позитивний імідж. Це не
ноу-хау, а елементарне спостереження, як працюють успішні музеї на Заході. Таким чином,
нами були розроблені проекти, спрямовані на
задоволення різноманітних запитів наших
потенційних відвідувачів – освітні, мистецькі,
літературні, видавничі інтернет-проекти та
навіть іміджеві. Хтось може звинуватити нас у
заграванні з аудиторією. І я лише на знак згоди
додам: так, ми до певної міри заграємо з
аудиторією, бо у неї (аудиторії, серед якої зараз
чимало молоді) надто великий вибір – де і як
провести вільний час. І якщо наша молодь
серед інших викликів та спокус обирає музей –
це варто розглядати як нашу перемогу.
Серед більшості проектів, які ґрунтуються
на педагогічних методологічних засадах,
хотілося б трохи спинитися на освітніх, бо саме
вони не можуть бути реалізовані без допомоги
чи, навіть, головної ролі школи та педагогів.
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Наш проект «Як вчити і писати вірші»
учителі молодшої школи вже охрестили
«Уроками поетики у музеї Павла Тичини».
Лише шкода, що не усі можуть привезти до нас
учнів, бо малечу важко перевозити громадським транспортом. Тому постійними
учасниками цього проекту є школи в центрі
Києва, звідки діти разом з викладачем можуть
прийти до музею пішки. Основою нашої роботи
з дітьми в межах цього проекту є видана
музеєм книга віршів Павла Тичини для дітей
«Ластовенятко», разом з якою ми мандруємо
меморіальною квартирою і в кожній кімнаті
квартири Павла Тичини читаємо один з віршів і
обговорюємо його, відповідаємо на запитання,
описуємо, підшуковуємо потрібні слова і
намагаємося запам’ятати його. Така мандрівка
музеєм закінчується тим, що в останній (п’ятій)
кімнаті діти самі підбирають потрібні слова,
якими повинен завершуватися вірш Павла
Тичини про Україну, який учні вже сприймають як свій власний і, звісно, пам’ятатимуть
його завжди. І слова-завершення цього вірша
«Любите ви Україну – я ще більш її люблю»
діти радісно читають на музейному прапорцісувенірі, який отримують наприкінці екскурсії.
Повною несподіванкою для малечі є й те, що
свою книжку-мандрівницю вони забирають
додому і можуть домалювати в ній усе, що
забула намалювати художниця, ілюструючи її.
Також одним з освітніх проектів музею є
видана нами книга-розмальовка «Хор лісових
дзвіночків», де ми вже задали дітям естетичні
художниця
почала
умови
гри.
Тобто
розмальовувати книжку і потроху забарвила
майже кожний елемент малюнка на 24
сторінках книги. Таким чином, нашим дітям
олівцями чи фарбами потрібно продовжити
роботу, але у тій колористичній гамі, яку ми їм
запропонували. Так ми намагаємося змусити
дітей уважніше подивитися довкола себе і
постаратися передати кольори, відтінки, якими
природа позначила довколишній світ.
Особливо цікавим для дітей виявився наш
проект «Тичинівський лист», матеріали для
якого створені на основі малюнків малого
Павлуся, коли він навчався у бурсі і писав
листи додому, ілюструючи їх малюнками. Ми
пропонуємо дітям після огляду музею також
написати листа комусь із своїх друзів, рідних і
розповісти про відвідання музею, а потім
вкладаємо цей лист в спеціальний конверт і
просимо, написавши адресу, відправити його
поштою. Так ми намагаємося допомогти дітям
висловлювати свої думки, враження, емоції не
односкладними вигуками чи сленгом, а
розлогими красивими реченнями, уважно
добираючи слова. Також розповідаємо дітям,
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що цей лист буде приємністю і довго
зберігатиметься у того, хто його отримає.
Щоб спонукати учнів до активнішого
читання бодай і у формі гри, ми організували у
музеї свій буккросинг, який захоплює учнів
легкістю та невимушеністю в обміні книг.
Для учнів старших класів періодично у музеї
відбуваються акції «Відкритий тичинівський
музейний простір», коли усі екскурсанти без
обмежень можуть вивчати експонати, які
зазвичай є недоступними для відвідувачів. Такі
екскурсійні відкриття допомагають нашим
учням відчути елемент гордості за те, що «я
тримав у руках і гортав книги з бібліотеки
Тичини», «я грав на його роялі», «я складав
книги на полицях його книжкової шафи» і
подібні емоційні спогади.
Серед останніх освітніх проектів хочу
відзначити наші зусилля, які допомогли втілити
проект «Доступний музей». З вересня цього
року наш музей зможе надавати повноцінні
послуги дітям з певними фізичним вадами та
залучати їх до активного пізнання світу та
мистецтва.
Також розраховані на учнів наші музейні
проекти, які допомагають у формі інтерактивного
спілкування
відчути
надзвичайну
музичність поезій Павла Тичини та спробувати
словами з його поезій описати почуту музику.
На мою думку, таке невимушене спілкування та цікаве пізнання буде для учнів значно
ціннішим та яскравішим, аніж традиційна
екскурсія, в якій загубиться емоційність та
самобутність самого відвідувача. Якщо молодій
людині буде цікаво у музеї, то вона неодмінно
постарається довідатися про Павла Тичину
набагато більше, ніж ми їй встигнемо розповісти впродовж годинної екскурсії. І головне –
у молодої людини не лишається відчуття втоми
від походу до музею, вона не шкодує про час,
проведений у музеї, а міркує – куди б іще, до
якого музею варто піти у пошуках цікавого й
нового.
Також ми повинні зрозуміти, що формуємо у
молодих людей смак до хорошої літератури і
тому беремо сьогодні на себе відповідальність
за те, яка книга потрапляє до рук молодого
читача. Тому наші музейні крамнички повинні
пропагувати як класичну, так і сучасну якісну
цікаву українську літературу. І тут треба
докладати зусиль, щоб і сам музей провадив
видавничу діяльність у напрямку своєї

музейної політики. Викладачі шкіл можуть
бути у цьому найпершими порадниками, аби
підказати нам, що саме варто читати нашим
молодим відвідувачам. Наш музей видає книги
з творами Павла Тичини, аудіо книги, книги
для дітей, а також книги з перекладами віршів
нашого поета молодими носіями європейських
мов – французької, англійської, грузинської. На
часі – видання книги з польським перекладом
поезії Павла Тичини.

Сьогодні нам також важливо усвідомити, що
наші учні багато часу проводять в інтернетпросторі та соціальних мережах, І тому музеям
важливо знайти своє місце саме у цьому
інформаційному полі, щоб дати молодим
людям якісні знання через сучасні джерела
інформації. Задля цього наш музей створив не
лише два сучасні сайти (www.tychyna.com та
www.tychyna-litroom.com), а й кілька сторінок у
мережах Facebook («Музей-квартира Павла
Тичини-Київ», «Буккросинг у музеї Павла
Тичини», «Тичинівська цитата дня», «Його
Величність Тичинівський Експонат», «Я
люблю Музей Тичини – Київ»), ВКонтакте
(«Музей-квартира Павла Тичини – Київ»),
Twitter («Музей-квартира Павла Тичини»), які,
як приємно відзначити, читає у переважній
більшості аудиторія 18-32 річного віку.
Про музейні проекти можна говорити
багато, але у кожного з музеїв – свої знахідки,
цікавинки, родзинки та форми їхньої реалізації.
Але жоден з музеїв не буде мати майбутнього,
якщо сьогодні його стіни не наповнить дитячий
гамір та юнацьке завзяття. І освітяни в цьому
наші перші помічники.
Хотілося б і нам стати навзаєм вашими
помічниками.
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ВИДАТНІ ІМЕНА УКРАЇНИ
Ніна Новикова,
Юрій Панишко

Велична постать вченого, мислителя, громадського діяча
Володимира Івановича Вернадського в історії України
Організатор науки й освіти в Україні,
мислитель планетарного масштабу, фундатор
сучасного вчення про біосферу, засновник
Української академії наук, дослідник у галузях
мінералогії, біогеохімії, геохімії, корисних
копалин, радіоактивності – ось далеко не
повний перелік видів діяльності академіка
В. І. Вернадського.
Володимир Іванович народився 12 березня
1863 р. в Петербурзі. Його батько, Іван
Васильович Вернадський (25.05.1821, Київ –
27.03.1884, Петербург) – закінчив Університет
Св. Володимира, в 28 років став професором,
викладав політичну економію та статистику.
Згодом почав працювати в Московському
університеті, а переїхавши до Санкт-Петербурга, отримав посаду в Центральному статистичному комітеті МВС, викладав у Головному
педагогічному інституті та в Олександрійському ліцеї. Мати, Галина Петрівна (1837–1898)
належала до українського старшинського роду
Константиновичів та виховувалася в приватному
пансіонаті в Києві, була музично обдарованою.
У 1868 р. сім’я переїхала до Харкова, де Іван
Васильович став директором Державного
банку, а Володя провчився три роки у класичній гімназії. Закінчував середню освіту
В. Вернадський в Першій Петербурзькій
гімназії, після чого у 1881 р. вступив на
природниче відділення фізико-математичного
факультету Петербурзького університету.
У родині Вернадських підтримувалися
національні традиції, лунали українські пісні,
батько та мати цікавилися вітчизняною історією. У бібліотеці зберігалися українські
демократичні видання. Майбутній академік
виховувався в атмосфері любові й поваги до
історії та культури України.
Уже на 2-му курсі університету В. І. Вернадський чітко визначив наукову діяльність
головною віссю свого життя. На нього вплинули
такі
вчені,
як
Д. І. Менделєєв,
А. Н. Бекетов і особливо В. В. Докучаєв.
У 1884 р. молодий студент В. Вернадський
взяв участь в експедиції В. В. Докучаєва (1846–
1903) з обстеження ґрунтів Нижньогородської
губернії.
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На дачі видатного хірурга М. В. Скліфософського під Полтавою під час канікул
збиралася демократична молодь і серед них був
петербурзький студент В. Вернадський. Тут і
відбулося його знайомство з майбутньою
дружиною Наталією Єгорівною Старицькою.
У 1885 р. В. Вернадський закінчив університетський курс, а в 1886 р. він одружився з
Наталією Єгорівною Старицькою і увійшов до
сім’ї, яка складалася з нащадків старовинного
старшинсько-дворянського роду Старицьких.
Дружина була вірним другом і помічником
Володимиру Івановичу, часто перекладала його
твори на французьку, німецьку, англійську
мови. З нею він прожив 56 років.
Після завершення навчання в університеті
В.І. Вернадський працював хранителем мінералогічного кабінету Петербурзького університету (1885–1888). У 1888 р. виходить перша
наукова робота В. І. Вернадського «О фосфоритах Смоленской губернии».
У 1888–1891 рр. В. І. Вернадський проходить стажування як професорський стипендіат
в Європі. Спочатку він відвідав Італію, а потім
переїхав до Німеччини, де працював під
керівництвом «короля кристалографії» Пауля
Грота. Потім він відвідав Уельс з делегатами IV
Геологічного конгресу. Участь у конгресі
збіглася з обранням В. І. Вернадського членомкореспондентом Британської асоціації наук.
Після Німеччини – поїздка до Парижа:
робота в лабораторіях А. Ле-Шатьє та Ф. Фуке.
За цей час учений написав дев’ять робіт, з яких
п’ять надрукував у німецькому, бельгійському
та французьких журналах.
У 1891 р. В. І. Вернадський захищає магістерську дисертацію. Бере участь в експедиціях
В. В. Докучаєва у польовому ґрунто-геологічному вивченні ландшафтів Полтавщини. За
результатами досліджень було складено першу
в Росії 10-вестову ґрунтову карту Полтавської
губернії. Захоплення Полтавщиною привело до
того, що кожне літо, вільне від експедиції, з
1889 р. сім’я Вернадських проводила в маєтку
поблизу Шишаків.
Упродовж 1894–1909 рр. В. І. Вернадський
досліджує Дрогобич, Борислав, Кременчук,
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Лубни, Житомирську губернію, околиці
Берестця Рівненського повіту. У 1890–1898 рр.
він приват-доцент Московського університету.
Саме 1884 р. В. І. Вернадському випало
їхати в Париж через Львів. У листі М.П. Драгоманова від 26 липня 1894 р. є обіцянка
познайомити Вернадського зі «своїми галицькими приятелями» – І. Я. Франком та М.І. Павликом. Збереглося свідчення В. І. Вернадського, що він був на пошануванні М. І. Павлика.
Володимира
Івановича
обрано
членом
Наукового товариства Шевченка у Львові.
1897 р. В. І. Вернадський захистив докторську дисертацію «Явления скольжения кристаллического вещества» і в 1898 р. був затверджений на посаді екстраординарного професора Московського університету. У 1902 р.
В. І. Вернадський став ординарним професором. В 1898–1911 рр. – він професор Московського університету, був помічником ректора,
брав участь у створенні Московського народного університету імені А. Л. Шанявського.
Природничі дослідження земель Російської
імперії були узагальнені в фундаментальній
монографії «Основы кристаллографии» (1904).
Громадсько-політична діяльність В. І. Вернадського розпочалась ще у молоді роки, коли
він прийняв рішення взяти участь у
демократичному русі. 1905 р. Володимир Іванович став співзасновиком Конституційнодемократичної партії та членом її ЦК. Партія
була створена під час революції 1905–1907 рр.
Перший установчий з’їзд КДП відбувся у
Москві 12–18 жовтня 1905 р. Остаточно партія
Кадетів
сформувалася
на
2-му
з’їзді
(Петербург, 5 11 січня 1906 р.). 1906 р. Партія
нараховувала 70–100 тис. членів. У складі ЦК
переважали представники інтелігенції –
адвокати, професори, літератори, земські діячі,
ліберальні поміщики.
1906 р. В. І. Вернадського було обрано
ад’юнктом з мінералогії Імператорської Академії наук та членом Державної Ради від
університетів. Його призначили завідувачем
мінералогічного відділу Геологічного музею
імені Петра Великого. Цього ж 1906 р.
В. І. Вернадський вийшов із членів Державної
ради на знак протесту проти розпуску
Державної Думи.
1907 р. його було обрано в Державну Раду
Російської АН. Володимир Іванович виступав
проти насильства в будь-якій формі, за рівність
усіх народів, розвиток національної освіти,
культури, науки. Публіцистика В. І. Вернадського в цей період (1904–1917) відбила
ставлення видатного вченого до питань
земельного руху, аграрного питання, проблем
вищої категорії, питань смертної кари.

1908 р
В. І. Вернадського
обирають
екстраординарним академіком Петербурзької
Академії наук (АН).
1909 р. виходить перший том його монографії «Опыт описательной минерологии», що
став суттєвим внеском у світову науку.
Володимир Іванович брав участь у конференції
Британської асоціації наук в Дубліні.
Наукові праці «О необходимости исследования радиоактивных минералов Росийской
империи», «Заметки о распостранении химических элементов в земной коре» вчений
опублікував у 1910 р. На загальних зборах АН
В. І. Вернадський наголосив, що завдяки відкриттю радіоактивності з’являється можливість
використання нового джерела енергії.
На знак протесту проти реакційної політики
Міністерства освіти стосовно вищої школи
разом з 100 професорами та викладачами
1911 р. В. І. Вернадський залишає Московський
університет. Сім’я Вернадських переїздить до
Петербурга.
В. І. Вернадський очолює першу експедицію
з вивчення радіоактивних мінералів. 1911 р. виходять його праці «О необходимости исследования радиоактивных минералов Российской
империи» та «Радиевые институты». 1912 р.
вченого обирають ординарним академіком
Петербурзької АН.
Упродовж 1911–1912 рр. під його керівництвом були проведені радієві експедиції у
Закавказзі, Фергані, Оренбурзькій губернії,
Забайкаллі. 1913 р. вчений взяв участь у ХІІІ
Міжнародному геологічному конгресі в
Торонто, а потім мандрував Америкою.
1913 р. він почав будувати собі будинок в
Полтавській губернії, в с. Шишаки на лівому
березі р. Псел. Дім споруджувався в староукраїнському стилі за проектом художника і архітектора В. Кричевського (за ідеєю Н. Є. Вернадської). 1914 р. В. І. Вернадський був призначений директором Геологічного мінералогічного музею Петербурзької АН.
З 1915 р. починається титанічна робота
Володимира Івановича у створеній за його
ініціативою Комісії з вивчення природних
виробничих сил Росії, яка заклала фундамент
для створення низки інститутів: керамічного,
радієвого, оптичного, фізико-хімічного тощо.
1916 р. вчений інтенсивно працює над
ученням про живу речовину, концепцією
нового біосферного наукового світогляду
(біогеохімія). Влітку 1917 р. в Шишаках він
починає писати книгу про живу речовину, в
якій узагальнює проведені у попередні роки
дослідження.
У серпні 1917 р. В. І. Вернадський отримав
пропозицію від свого університетського друга –
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академіка С. Ф. Ольденбурга, Міністра освіти
Тимчасового уряду в Петрограді, очолити
відділ вищої школи та наукових установ.
В. І. Вернадський прийняв цю пропозицію і
повернувся в Петроград. Там він познайомився
з Миколою Прокоповичем Василенком (1877–
1935) – українським істориком держави і права,
академіком АН УРСР (1920). Ця зустріч стала
вирішальною для подальшої долі Української
Академії наук. Восени 1917 р. В.І. Вернадський
через погіршення стану здоров’я приїхав до
Шишаків. Це збіглося з різким загостренням
політичної ситуації в Петрограді.
Жовтневий переворот більшовиків 7 листопада 1917 р. поставив крапку в діяльності
Тимчасового уряду Росії. Раднарком 28 листопада 1917 р. видав декрет, що оголосив партію
кадетів, членом ЦК якої був В. І. Вернадський,
«партією ворогів народу». Навіть у цей період
В. І. Вернадський займався суспільно-політичною діяльністю – брав участь в зборах полтавських кадетів, висунув ідею створення нової
української партії народної свободи з
незалежним ЦК у Києві.
Наступні роки вчений присвятив організації
науки та освіти в Україні. У 1918–1919 рр.
В. І. Вернадський працював у Києві, де потужно виявився його організаційно-інтелектуальний потенціал: заснування Української академії
наук, створення Національної бібліотеки,
Національного музею, національних вищих навчальних закладів – Київського та Кам’янецьПодільського українських державних університетів, наукових товариств, комітетів тощо.
У травні 1918 р. Володимир Іванович дав
згоду на пропозицію Миколи Прокоповича
очолити комісію зі створення УАН та вищої
школи. Віра М. П. Василенка у спроможність
Вернадського організувати УАН базувалося на
великому авторитеті академіка, який мав досвід
вивчення роботи академій світу як особливих
соціальних інститутів. Микола Прокопович
Василенко працював прем’єром освіти в
гетьманському
уряді
П. Скоропадського.
Концептуально модель УАН була оприлюднена
В. І. Вернадським на 1-му засіданні комісії 9
липня 1918 р.
Модель організації УАН була альтернативою позиції М. С. Грушевського та його прибічників, які вважали, що краще перетворити
УНТ на Академію наук.
В. І. Вернадський звернувся з листом до
гетьмана Павла Скоропадського.
На засіданні академічної комісії 20 липня
було прийняте рішення про заснування
Національної бібліотеки Української держави.
«…В той же час справа про створення Української Академії наук просувалася настільки, що
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протягом найближчого тижня є необхідність
приступити до створення її статуту. Ці дві
установи, що мають першочергове національне
значення, повинні стати могутніми факторами
подальшого розвитку науки та освіти України
та підняття її духовних сил».
26 липня 1818 р. Рада міністрів Української
Держави видала закон про асигнування
200 тис. крб. з коштів Державної скарбниці в
розпорядження міністра народної освіти та
мистецтва М. П. Василенка. Закон того ж дня
підписав гетьман П. П. Скоропадський.
Реалізація концепції П. П. Скоропадського
про УАН не була б можливою без підтримки
уряду, який очолював М. П. Василенко.
Завдяки його зусиллям штати та кошторис
нової інституції були затверджені у надзвичайно короткі терміни – вже 9 жовтня 1918 р.
14 листопада 1918 р. «Закон Української
Держави про заснування Української академії
наук у м. Києві» був підписаний гетьманом
Павлом Скоропадським. 26 листопада цього
року було опубліковано «Статут Української
Академії наук у Києві».
Володимир Іванович був ініціатором створення Геологічного комітету при УАН, Комісії
з вивчення природних багатств України. 27
листопада 1918 р. на першому установчому
Спільному зібранні було одноголосно обрано
Головою-президентом академіка В. І. Вернадського. 30 листопада 1918 р. наказом гетьмана
П. Скоропадського Володимир Вернадський
був затверджений Головою-президентом УАН.
В. І. Вернадський долучився й до створення
передумов для функціонування майбутньої
Української аграрної академії наук. З 1
листопада 1918 р. він очолив Сільськогосподарський вчений комітет України.
В. І. Вернадський брав участь у реформуванні системи вищої школи та діяльності
Комісії у справах вищої школи і наукових
установ при Міністерстві освіти.
Наприкінці серпня 1919 р. денікінські
війська захопили майже всю Україну. 30 серпня
1919 р. вони увійшли в Київ. Їхнє майже
тримісячне господарювання мало важкі наслідки для Української Академії наук. Почалися
репресії. Припинилася грошова субсидія, були
відібрані приміщення, співробітників переслідували, частина з них втекла з Києва. У вересні
1919 р. В. І. Вернадський змушений був поїхати
в Ростов, де знаходився «уряд А. Денікіна».
Денікінці вбачали в національно-культурному
відродженні України загрозу для єдності Росії.
В. І. Вернадський намагався схилити командування збройних сил Півдня Росії до розуміння, що розвиток та збереження української
культури, її національних організацій, мали
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лише збагатити російську культуру. Він зміг
переконати А. Денікіна, який спочатку був
проти Української Академії наук, в доцільності
її існування.
Після повернення з Ростова-на-Дону до
Києва у вересні 1919 р. вчений оцінив загрозу
громадянської війни для Росії та України.
Оскільки ситуація з Українською Академією
наук не покращувалась, В. І. Вернадський
зустрівся з денікінським генералом Драгоміровим і з’ясував, що ніяких рішень відносно
Української Академії наук у вересні на
Особливій нараді не було прийнято.
У листопаді 1919 р. В. І. Вернадський знову
їде в Ростов-на-Дону, а потім в Єкатеринодар
(тепер Краснодар), де він виступав у
політехнічному інституті. Далі була поїздка в
Новоросійськ. З Новоросійська вирішив
дістатися до Криму пароплавом, оскільки
внаслідок безперервних боїв залізничне
сполучення між Ростовом та Києвом було
зруйноване. У Криму перебувала його сім’я.
19 січня 1920 р. В. І. Вернадський у своєму
щоденнику записав: «Стоїмо в Феодосії. Ніч і
день – страхіття, 90% хворі, без усяких зручностей, при неможливій скупченості». Хвороба
проявилася в Ялті, де він зустрівся з рідними.
В. І. Вернадський захворів висипним тифом і
довго хворів. Одужавши, Вернадський включився у наукову та педагогічну діяльність
Таврійського університету, де читав курс
геохімії. У березні 1920 р. його було обрано на
посаду професора мінералогії Таврійського
університету, а 28 вересня 1920 р. – ректором
університету після смерті ректора Р. І. Гельвіга.
Навесні 1920 р В. І. Вернадський остаточно
відійшов від політики, зустрівшись з однодумцями та друзями, офіційно склав обов’язки
члена ЦК кадетської партії, наголосивши, що
решту життя буде «слугувати лише науці».
Влітку 1920 р. В. І. Вернадський заснував та
очолив в Криму Комісію з вивчення природних
виробничих сил при Кримському товаристві
природознавців. В. І. Вернадського обрали
почесним членом Таврійської архівної комісії,
головою українського культурно-просвітницького товариства «Просвіта».
У середині листопада 1920 р. в Криму
встановилася радянська влада. Вернадський
робить спробу налагодити ділові контакти з
новою владою, але безуспішно. Почалося
реформування Таврійського університету, його
перетворили в Кримський університет імені
М. В. Фрунзе.
12
січня
1921 р.
В. І. Вернадський
відмовляється від посади ректора. На початку
1921 р. групу професорів було вислано з Криму
до Москви, а Вернадському було заявлено «про

політичну неприпустимість його перебування в
Криму». На допомогу прийшов Микола
Олександрович Семашко (1874–1949) – радянський партійний та державний діяч, перший
нарком охорони здоров’я РРСФР(1918–1930),
колишній студент медичного факультету
Московського університету (1891–1896). За
його сприяння В. І. Вернадський з сім’єю (крім
сина Георгія, який емігрував до Європи) виїхав
в Петроград. Цього ж року вчений організував
Радієвий інститут (1922–1939).
23 квітня 1921 р. В. І. Вернадський з Петрограда написав листа А. Є. Кримському з
поясненням і офіційною заявою про неможливість приїхати до Києва у зв’язку з науковою
роботою в Петрограді. 1922 р. В. І. Вернадський виїжджає до Франції на запрошення
Сорбонни для читання лекцій з геохімії (1922–
1926).
Таким чином, у 1918-1921 рр. В. І. Вернадський, перебуваючи в Україні, написав одну із
найвизначніших своїх біологічних та філософських праць «Жива речовина», яка була
опублікована лише через 57 років.
1924 р. вчений опублікував у Франції книгу
«Геохимия», яка в СРСР була видана в 1927 р.
В. І. Вернадський організував Відділ живої
речовини в АН СРСР (1927). 1929 р. відбулося
перетворення Відділу живої речовини в
Біохімічну лабораторію Академії наук СРСР
(тепер Інститут геохімії і аналітичної хімії імені
В. І. Вернадського
АН
СРСР).
1934 р.
В. І. Вернадський організував Комісію із
вивчення важкої води, був обраний її головою.
У 1935 р. В. І. Вернадський переїздить до
Москви. Вчений організував Міжнародну комісію з визначення віку породи радіоактивними
методами (1937), виставку метеоритів (1938).
1940 р. він почав працювати над проблемою
«Життя в космосі». Під час Другої світової
війни відбулася евакуація В. І. Вернадського в
м. Борове Кокчетавської області.
1943 р. В. І. Вернадського було нагороджено
орденом Трудового Червоного прапора, йому
було присуджено Сталінську премію.
1944 р. у журналі «Успехи биологии» надрукували його роботу «Несколько слов о ноосфере».
6 січня 1945 р. Володимир Іванович
Вернадський після тяжкої хвороби відійшов у
вічність, проживши майже 82 роки.
Науковий спадок В. І. Вернадського надзвичайно великий. Він є автором 376 наукових
(монографій, підручників) і науково-популярних робіт, фундатором сучасного вчення про
біосферу, важливе значення якого чітко виявилося в зв’язку з розвитком екології, науковотехнічного прогресу в другій половині ХХ ст.
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Упродовж останніх 20 років життя він
вивчав роль живих організмів біосфери в
пересуванні хімічних елементів земної кори і
створив
основи
сучасної
біогеохімії.
В. І. Вернадський написав декілька нарисів з
історії природознавства, а також багато робіт з
філософських проблем природознавства. З його
іменем пов’язано створення потужної школи
мінералогів, біохіміків, геохіміків.
В. І. Вернадський був членом багатьох
російських та іноземних наукових товариств. З
1973 р. українська Академія наук присуджує
премії імені В. І. Вернадського за видатні
наукові роботи. Його іменем названі наукові
установи, бібліотеки, вулиці в багатьох містах
світу.
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ЯК МИ ГОВОРИМО …
Олександра Захарків

ще раз про взорування на російську мову
і про власну гідність
У світлі останніх подій, що їх називаємо
символічним словом Майдан, світ побачив нас
як народ мужній, мудрий і волелюбний. А
такому народові, либонь, не пасує мову
колишнього колонізатора приймати за свою, та
й суржиком розмовляти – теж не додає нам
честі. Не йдеться про представників старшого
покоління: людям поважного віку важко
переучуватись. Але молодь… молодь має перед
вести в усьому, має захищати національну
культуру, має любити, плекати і відстоювати
рідну мову. Бо інакше, коли втратимо свою
ідентичність, власну самобутність, це гріх
перед Богом і сором перед людьми.
Царська і радянська імперії робили все, щоб
ми зреклися своєї мови і перейшли на
російську. Підступними і насильницькими
методами ворогам, на жаль, багато чого
вдалося зробити. Так зване російськомовне
населення, яке має українські корені, таки
втратило самоповагу і розчинилось у морі
загребущої сусідньої держави, яка агресивно
витісняла українську шляхом брутальної
фальсифікації історії нашого народу та його
мови. Чого варті хоча б міфи про старшого
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брата чи про спільну колиску, до якої так
запопадливо підкидала нас
радянська
історіографія. У пошуках знань правдивої
історії тепер уже не треба ходити до
спецфондів. Варто прочитати праці Олександра
Потебні, Івана Огієнка, Ореста Субтельного,
Григорія Нудьги і довідаємося, що не було
ніякої
єдиної
спільносхіднослов’янської
народності і спільної розмовної мови за княжої
доби, довідаємося про глибинні корені своєї
культури і проймемося гордістю за спадщину
тисячоліть.
Не
володіючи
об’єктивною
інформацією про славну історію власної
культури і повіривши облудній політиці
минулих літ, нинішні жертви російщення досі
сягають своїм поглядом, як правило, тільки на
схід. На захід дивляться з упередженням.
Але інтегруватися в Європу нам теж
потрібно із твердою україноцентричною
позицією, з усвідомленням власної гідності, із
глибоким знанням своєї національної культури,
історії, мови. Лише за таких умов будемо цікаві
світові і заслужимо на повагу. А зрештою,
важливо не тільки те, що про нас кажуть на
заході чи на сході – не менш важливо, яку
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оцінку ми даємо самі собі. Подумаймо, чи до
лиця нам, нації з такими глибокими
культурними традиціями, народові з такою
прадавньою і пребагатою мовою, легковажне
ставлення до рідної мови, національної
культури загалом.
Обговорімо деякі тенденції сучасного
українського мовлення.
Не раз уже писано й говорено про низький
рівень мовленнєвої культури, особливо, як не
дивно, в останні десятиріччя, коли вже маємо
свою державу. Навіть у тих категорій громадян,
для яких мова є інструментом їхньої
професійної діяльності, індивідуальне мовлення часто далеке від ідеалу. Шкільна молодь
практично не має зразка, бо скрізь натикається
вона
на
антинорму:
мовні
помилки
трапляються в усних ЗМІ, у пресі, навіть у
підручниках. «Лідером» непрофесійності у
цьому плані є реклама. Не завжди зразковим є і
мовлення деяких освітян, письменників,
журналістів, науковців, священиків, а про
політиків годі й говорити.
Предметом безпосереднього аналізу обрано
ті явища, які особливо руйнують структуру
сучасного українського літературного мовлення і які є наслідком тривалої політики, що
зводилась до брутальної асиміляції. Йдеться
про засилля кальок та суржику, а також про
гіперизми. Уподібнення до російської мови
зазнавали численні лексеми, словосполучення
та цілі граматичні мікроструктури.
Загальна мовленнєва ситуація негативно
відбивається на навчальному процесі. Висококваліфікований учитель-словесник скидається
на білу ворону, пропагуючи те, чого учні в
реальному мовленні не бачать і не чують: мовні
помилки їх постійно дезорієнтують, впадаючи у
вічі й ріжучи слух.
Чи не найяскравішою ілюстрацією щойно
висловленої думки є тотальне замінювання
кличного відмінка називним. Прикро про це
казати, але доводилося чути з уст філологів
фрагменти їхніх розмов, коли колеги цитують
діалоги з рідними дітьми. Отож, ці діалоги
засвідчують сумний факт: навіть в учительських родинах форма кличного відмінка
виходить з ужитку, діти звертаються до своїх
батьків не мамо, тату, а мама, тато, тобто за
російським зразком.
Зникають із сучасного мовлення й інші
граматичні мікроструктури: заклична форма 1ої особи множини дієслів, яку традиційно
зачисляємо до форм наказового способу
(зробімо, подумаймо, ходімо), – її витісняє
аналітична форма – калька з російською
спонукальною часткою давайте (давайте
зробимо, давайте подумаємо, давайте підемо);

синтетична форма ступенювання прикметника і
прислівника (найважливіший, найголовніше) –
її витісняють скальковані аналітичні структури
самий важливий, саме головне та інші.
Калькування форм російської морфології
увійшло нині у звичку до такої міри, що нікого
цим не здивуєш.
Навіть у радянські часи не було такого
неподобства, яке спостерігаємо в наш час.
Тепер копіюємо за російськими зразками все:
граматичні форми, словотвірні структури,
словосполучення вільні та фраземні, окремі
лексеми тощо. Ось приклади типових кальок і
суржикізмів на різних рівнях: співпадати,
підвіконник, перехресток, підборідок, два
українця, три зошита, по різним параметрам,
приймати участь, згідно плану, відповідно
плану, кидатися в очі, тоже, вроді, вообще,
тіпа, карочє, а ще – на жаль, вульгаризми, як
одверті, так і слабо завуальовані, – так звані
евфемізми на кшталт «фіґойолкобліноязичія».
Крім названих кальок, трапляються й інші.
Так, замість питомого слова численні
вживається покруч багаточисельні (пор. рос.
многочисленные); належність російських слів
весы і листья до граматичної категорії
множини дала поштовх до помилкового
вживання в українському мовленні слова ваги
замість вага (поставив мішок на ваги) та до
хибної словосполуки жовті листя замість
слушної – жовте листя.
Російська форма дієслова доконаного виду
повлиять так припала до душі деяким нашим
мовцям, що вони, бідолашні, відкинули свою,
правильну українську форму вплинути,
замінивши її калькою-покручем повпливати.
Зробимо застереження, що, крім словотвірних, семантичних, граматичних і фраземних
кальок, умовно зараховуємо до цього різновиду
помилок також і недоречні лексичні запозичення – т. зв. суржикізми.
Названі вище та інші структури, скальковані
з російського взірця, розхитують норми
літературної мови на лексико-семантичному,
морфологічному, словотвірному, синтаксичному, фраземному рівнях. Помилкові структури
все рівно (замість слушних – однаково,
байдуже, все одно), задавати питання
(правильно – ставити питання), більше того
(треба – навіть більше), музей під відкритим
небом (правильно – музей просто неба), вірно
сказати (треба – правильно сказати), рахувати
можливим (треба – вважати можливим,
вважати за можливе), поговорити на рахунок
поїздки (треба – поговорити про поїздку або
щодо чи стосовно поїздки), мають місце
недоліки (треба – є недоліки або трапляються
недоліки), стати ближче (замість стати
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ближчим), робити вигляд (замість удавати) та
багато інших нерідко вживають публічні мовці,
часом навіть і фахівці гуманітарного профілю.
Часто причиною семантичної помилки є
бездумний переклад російського багатозначного слова, наприклад: следующие пункты,
поговорим о следующем – як наступні (треба –
такі, ось які) пункти, поговоримо про наступне
(треба – поговорімо ось про що). Російському
следующий відповідає в українській мові слово
наступний тільки в тих випадках, коли було
передбачено попередній факт, об’єкт чи явище.
Наприклад: наступна зупинка, наступний рік і
т. ін. Але коли перелік фактів, предметів чи
явищ починаємо з нуля, то слово наступний в
українській мові геть недоречне.
Те саме стосується й інших багатозначних
слів російської мови, як-от: относиться,
представлять, пробовать, що їх далеко не
завжди слід перекладати як відноситися,
представляти, пробувати, як це в нас багато
хто робить. Слушні відповідники – ставитися,
належати, стосуватися; уявляти; куштувати
– в реальному мовленні практично виходять з
ужитку вже навіть у західноукраїнському реґіоні. Значно популярнішими стали семантичні
кальки з російського зразка – бездумно
копіюємо чужомовне слово незалежно від його
значення, яке реалізується в певному контексті.
Так, рідко хто знає, що українці куштують
страву, а не пробують.
Прикро це визнавати, але правди ніде діти: в
сучасному українському мовленні простежуємо
тенденцію до спрощення, до примітивізму, а
значить, до спотворення мови, до занедбування
її багатства та своєрідності.
Складність сучасної української мовленнєвої ситуації полягає в тому, що проблема
зводиться не тільки до мовної площини, а
радше до позамовної, психологічної. Зміни на
краще можливі тільки за умови, коли суржикомовець усвідомить, що суржик – це мовне
каліцтво, це сором. Адже мова віддзеркалює
думку, спосіб мислення. Мова виказує лінощі
думки. Невже ми перестали розуміти різницю
між красою і потворністю, духовним багатством і убогістю, власною гідністю і рабським
духом? Але чи здатний суржикомовець самостійно усвідомити недолугість власного мовлення і засоромитись, коли в нашому суспільстві ще далеко до атмосфери загального
осуду такого прикрого явища, яким є тотальна
суржикізація? Питання, певна річ, є риторичним.
Протилежним до калькування здається
явище гіперизму, але протилежним тільки на
перший погляд, бо в обох випадках ідеться про
взорування на російську мову – копіювання
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російського зразка або ж гіперичне відштовхування від нього.
До найчастіше вживаних гіперизмів належить наслідок неправомірного замінювання
слова другий на інший (напр., перейти на інший
бік вулиці – замість слушного – перейти на
другий бік вулиці). Суть помилки полягає в
нерозумінні семантичного обсягу російського
слова другой і його українських відповідників:
російське другой – це не завжди інший (иной), а
часом таки другий, якщо це один із двох, а не
інакший, не відмінний.
Не менш поширеними в сучасному українському мовленні гіперизмами є структури на
кшталт півтора кілограми, півтора метри,
півтора роки. Причина їх появи зводиться до
того, що, мовляв, у словосполученнях півтора
кілограма, півтора метра, півтора року
іменник стоїть у формі родового відмінка
однини. Такі мовці забувають, що ця
відмінкова форма є росіянізмом тільки в разі
поєднання іменника з числівниками два, три,
чотири, які в українській літературній мові
вживаються з іменниками у формі множини
(порівняймо згадувані вище суржикізми два
кілограма, три метра і подібні) і що іменник,
ужитий із числівником півтора, – це ще не множина, а, так би мовити, «один із хвостиком».
Фонетично-морфологічні
структури
з
недоречним збереженням і у відкритому складі
(досліджувати родовіди, не було дозвілу, за
здоров’я Антіна, Тихіна, Федіра) простежуємо
в індивідуальному мовленні осіб, недостатньо
обізнаних із фонетичними законами української
мови. Прикро, що хибне явище такого типу
узаконює чинний правопис (зокрема у сфері
словозміни прізвищ на -ів), який поряд зі
слушними формами власних назв Ковалів,
Прокопів – Ковалева, Прокопова рекомендує як
паралельні ще й Коваліва, Прокопіва.
Факт, що для російської мови більшою
мірою, ніж для української, характерні
конструкції з прийменником по, аж ніяк не
означає, що цього прийменника слід уникати
скрізь. Так, порівнюючи вислови впізнати
когось по голосу і впізнати когось за голосом,
впевнено кажемо, що другий є класичним зразком явища гіперизму. Таж навіть фразеологізм
Видно пана по халявах свідчить про те, що
конструкція питома, українська, тож не
потребує редагування, тим більше хибного.
Дехто звужує семантичний обсяг слова
смисл до семи 'зміст' і таке речення, як
наприклад, Нет смысла это делать перекладає
як Нема змісту це робити, гіперично
відштовхуючись від слова смысл. Одначе
українська мова теж має слово смисл і
синонімне до нього – сенс, а недоречно вжита
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лексема зміст відповідає в російській мові не
лексемі смысл, а слову содержание. Тож
виходить уже справжнісінька нісенітниця.
І все ж розгляньмо зосібна декілька найтиповіших, найпоширеніших суржикізмів. Це,
вочевидь, «слова» тоже, тіпа, короче, вроді,
вообще, які, делікатно кажучи, є недоречними
запозиченнями з російської мови, а одверто
кажучи – це наслідок ганебної звички, схильності до мавпування з боку недбалих мовців,
яким, либонь, бракує культури, освіти і просто
людської гідності.
Задумаймося ось над чим. Мовлення,
пересипане такими «словами», не є ні
російським, ні українським. Чи, може, комусь
здається, що це переклад із російської? Теж ні.
Якщо йдеться про переклад, тоді, звісно, для
певного слова однієї мови добираємо
відповідник у другій мові. Це може бути одне
слово або й ціла низка, багатство синонімів,
притаманне мові, на яку здійснюємо переклад.
Наприклад:
вообще взагалі
вроде
ніби, наче, буцім
короче
словом, одним словом, одне
слово, менше з тим; отже, тож,
отож
типа
на зразок, на кшталт, типу
тоже
також, також, теж
Звернімо увагу на те, що відповідниками
практично
кожного
реєстрового
слова
російської мови в українській мові є не просто
одна інша лексема, а здебільшого декілька
варіантів на вибір. Але що з цього всього
використовуємо в реальному мовленні? На
жаль, доводиться спостерігати повне ігнорування рідномовного синонімного багатства.
Натомість надто часто трапляються скопійовані
або перекручені слова російської мови. В
такому разі мовець не перекладає чужомовних
слів, а мавпує, спотворюючи оригінал і
засмічуючи свою мову, адже робить із неї
примітивний суржик. Що це? Бездумність,
неосвіченість чи безхребетність, брак власної
гідності? Бо ж справді, своє топчемо, а чужому
надаємо перевагу. Навіщо? Чи сподіваємось
якоїсь нагороди за зраду? Чужинець однаково
не оцінить – навпаки, висміє та ще й назве
бидлом. Як-от, приміром, маловідома співачка
столичної опери, нєкая Єкатєріна Абдулова, яка
нещодавно дивним способом виявила свою
«культуру» та «ерудицію» в мовних питаннях.
Чимало всіляких колесніченків та інших
українофобів у наш час годує українська земля,
а надмірно терплячий і толерантний народ наш
мовчазно дозволяє їм наругу над національною
святинею – нашою мовою.

Але цур їм. Головне – щоб самі ми були
одностайні в усвідомленні власної гідності.
НАША МОВА – СКАРБ ДУХОВНИЙ
Ті зреклися мови,
ті обрали суржик.
Скарб духовний, браття,
не топчіть байдуже.
Зі «словами» тоже, вроді,
вапшє, тіпа і карочє
наша молодь і немолодь
розставатися не хоче.
Я тихесенько спитаю,
буцім з вами наодинці:
чи таке ледащо можна
називати українцем?
Хоче бути малоросом
чи хохлом, – хай собі буде,
але з нього і сторонні,
і свої сміються люди.
Хто калічить рідну мову,
ігнорує, зневажає, –
доброго не вартий слова.
Хай він це принаймні знає.
Хоч с в о є бере під ноги,
до ч у ж о г о пнеться слова,
а хам йому плює в очі
та сичить: «Бидляча мова».
То невже ж цього не досить,
щоби комплексів позбутись,
власну гідність розбудити
і до свого навернутись?
Ворогам утрімо носа.
Їх лукавство непробачне.
Пріч з дороги, всякий допкін,
абдулова і табачник!
Кажуть, що на таких знахабнілих українофобів, як Абдулова, не слід зважати. І це
правда. Сильні особистості на них не реагують.
Але цікаво, що на це скажуть ті, в кого занадто
слабкий національний хребет. Ті, що замінили
національну мову на суржик (російськоукраїнську мішанку), і ті, що взагалі зреклися
рідної мови та прийняли російську за свою.
Такий ляпас мав би їх розбудити. Хіба ні?
З болем адресуємо вищенаведені рядки не
так звичайним громадянам, як публічним
мовцям, тим, що не мають права на помилку, і,
певна річ, нашій молоді, на яку покладаємо
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велику надію. Хтось же мусить усвідомити, що
настав час рішучих дій. Сучасне мовлення
більшості українців потребує очищення, щоб
могло воно дорівнятись до справжнього,
високого, добірного українського слова. Інакше
називатимемось не українцями, а хохламисуржикомовцями.
Українська мова відзначається потужними
виражальними можливостями, багатством і

красою. Але між поняттями мова і мовлення –
наразі катастрофічна прірва. Чи позбудемось її
– залежить від кожного з нас.
Від редакції. Закликаємо всіх небайдужих
читачів відгукнутись на публікацію, висловити
власну думку з приводу порушених у статті
проблем.

Оксана Коцюруба

Як навчити школярів писати науково-популярну статтю
(конспект уроку)
Тема уроку: Написання вступу і висновків науково-популярної статті.
Мета: повторити та узагальнити знання учнів про науково-популярну статтю, вимоги до
написання вступу та висновків науково-популярної статті; навчити учнів
користуватися навчальною, довідковою та додатковою літературою; розвивати
навички роботи в групах, мовленнєво-комунікативні вміння, здібності до критичного
мислення, збагачувати словниковий запас; виховувати самостійність, толерантне
ставлення до думок інших.
Тип уроку: урок розвитку мовленнєвих умінь і навичок.
Обладнання: текст науково-популярної статті, картки-пам’ятки з культури мовлення, картки із
текстом-завданням, картки із словами-синонімами.
Хід уроку
І. Організаційний момент
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів
Один із учнів зачитує зразок науково-популярної статті (Додаток 1)
Учитель формулює проблемні запитання:
1) До якого стилю мовлення належить зачитаний текст? Чому?
2) До якого жанру можна віднести цей текст?
3) Які ознаки прочитаного тексту ви б відзначили?
4) Чи правильно він побудований?
III. Ознайомлення учнів із темою та метою уроку

Слово вчителя
Науково-популярний стиль є підстилем наукового, застосовується для дохідливого, доступного
викладу інформації про наслідки складних досліджень для нефахівців. Він допускає використання
художнього і публіцистичного стилів і дає змогу розвивати науково-дослідницькі уміння
особистості майбутнього вченого та фахівця високої кваліфікації, людини, яка вміє мислити,
аналізувати.
Науково-популярна стаття – це невеликий науково-популярний твір, у якому подаються
результати досліджень, висвітлюються перспективи подальших напрацювань, напрями роботи
дослідника.
Робота над науково-популярною статтею має такі цілі:
 навчити аналізувати, зіставляти та узагальнювати, робити висновки;
 розширювати світогляд та поглиблювати знання;
 розвивати навички дослідницької діяльності;
 стимулювати пошукову ініціативу;
 розвивати творче мислення, відповідальність та вміння відстоювати власну точку зору.
IV. Актуалізація опорних знань
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З’ясування
Що ви знаєте про основні вимоги до оформлення науково-популярної статті?
Робота в групах (подати інформацію 1–2 реченнями)
Група 1
Тема наукової статті має бути …
Група 2
Структура науково-популярної статті…
Група 3
Основні етапи роботи над науково-популярною статтею…
Група 4
У науково-популярній статті мають домінувати такі мовні засоби:…
V. Сприйняття та засвоєння теоретичного матеріалу

Слово вчителя

Написання науково-популярної статті – це творчий, дослідницький, пошуковий процес, до того
ж, нагода для наукового самовираження і самоствердження перед однокласниками та вчителем.
Тому, перш ніж братися за написання науково-популярної статті, треба визначити тему, яка буде
актуальною як з практичної, так і з теоретичної точок зору; посильною для виконання;
перспективною для подальшого продовження роботи в цьому напрямі; достатньо забезпеченою
відповідним первинним матеріалом.
Традиційно структура наукової роботи містить такі компоненти: вступ, основну частину,
висновки, перелік використаної літератури.

Робота над вступом до науково-популярної статті

У вступі потрібно стисло викласти завдання і методологічну основу своєї роботи.
Формулювання мають бути чіткими, твердження – аргументованими.
Необхідно зупинитися на з’ясуванні таких питань:
 актуальність теми, заявленої у статті;
 мета і завдання роботи;
 об’єкт і предмет дослідження;
 методи, обрані для проведення дослідження;
 з’ясування стану розробки сучасною наукою проблеми, що заявлена у темі статті;
 наукова новизна.
 Вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми, її значущість, підстави та вихідні дані для
розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження, подається огляд
літератури з наукової проблеми. У ньому відображають різні погляди на проблему, називають
прізвища її дослідників, з’ясовуються теоретичні основи дослідження, подається визначення
досліджуваного явища, формулюються мета і завдання.

Необхідно пам’ятати
o Обґрунтування актуальності обраної теми – це насамперед відповідь на питання: «Чому я

обрав цю тему для дослідження, чим вона мене зацікавила?» До того ж, важливо пов’язати її з
сучасними проблемами.
o У визначенні мети і завдань треба уникати загальних фраз, надто широких або неточних
висловлювань. Помилковим вважають, наприклад, таке формулювання мети: дослідити
(проаналізувати) антоніми у поезії Лесі Українки, оскільки в ньому не вказано кінцевого
результату роботи, а названо лише сам її етап.
o Завдання випливають з мети роботи. Часто в ході дослідження вносять уточнення до їх
формулювання.

Робота над висновками науково-популярної статті
Після тексту основної частини подається підсумкова – висновки, які не містять зовсім нових
ідей, а лише систематизують виклад попередніх частин. Вони є завершальним етапом дослідження.
Висновки мають бути самостійними і відповідати сформульованим у вступі завданням. Вони
повинні логічно випливати з проведеного дослідження, відповідати завданням і не повторювати
відомі визначення та теоретичні положення, на яких базувалося дослідження. Висновки мають
бути чіткими, науковими, аргументованими.
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Формальні вимоги до вступу та висновків
o Обсяг вступу – 1 абзац або 5–10 рядків;
o Обсяг висновків – 1/3 сторінки.

Поради щодо написання вступу
Використовуйте у вступі мовні кліше на зразок:
Актуальність теми зумовлена…
Дослідження присвячене актуальній темі…
Метою дослідження є..
У роботі використано такі методи дослідження:
Об’єкт дослідження –
Предметом дослідження є…
VІ. Практична частина уроку

Робота над написанням вступу та висновків науково-популярної статті (за даною
основною частиною) (Додаток 2)
Культура мовлення (матеріал на картках-пам’ятках)
Робота над виправленням мовних помилок
 У вступі та висновках науково-популярних статей трапляються ненормативні слова та
словосполучення:
 Висновки по викладеному (висновок з викладеного);
 Відмітити (зазначити);
 Для наглядності (для унаочнення, увиразнення);
 Доказувати (доводити);
 Приступати до (розпочинати);
 Мова йде про (йдеться про);
 Намітити (накреслити, запланувати);
 Перечислити (перерахувати, перелічити);
 Рахувати, що (вважати, що);
 Співпадати (збігатися).
 При вживанні іншомовних слів слід звернути увагу на відповідники в українській мові:
 актуальний – важливий, сучасний, своєчасний;
 нюанс– відтінок;
 аргумент – доказ;
 раціонально – доцільно;
 фіктивний – несправжній;
 адаптувати – пристосувати;
 адекватний – тотожний.
КОРОТКИЙ СЛОВНИК СИНОНІМІВ
Абсолютно, цілком, цілковито
База, основа, підвалина
Безперечно, безумовно, безсумнівно, беззаперечно, поза всяким сумнівом
Безпідставний, необґрунтований
Відповідний, доцільний (крок), слушний, доречний (час), адекватний (переклад)
Ґрунтовний, глибокий, вичерпний (знання),докорінний, кардинальний (зміна),серйозний, поважний
(розгляд), всебічний (опис)
Детальний, докладний, вичерпний, повний
Еквівалентний, рівнозначний, рівноцінний, тотожний (величина)
Констатувати, стверджувати, відзначати, засвідчувати, встановлювати
Міркування, думка, погляд, переконання
Небезпідставний, аргументований, вмотивований, обґрунтований
Ототожнювати, уподібнювати
Стверджувати, запевняти, заявляти
Твердження, думка, вислів, положення
VІI. Підсумки уроку

Мікрофон
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Чи довідалися щось нове про вимоги до написання вступу та висновків науково-популярної
статті?
Чи готові ви до самостійного написання вступу та висновків науково-популярної статті?
Що найбільше вас зацікавило на уроці, що було позитивним, а що, на вашу думку, не вдалося?

VIІI. Домашнє завдання
Із науково-популярного інтернет-журналу Labprice (www.labprice.ua) доберіть статтю (на власний
розсуд). Визначте у ній вступ, висновки. Запропонуйте свої варіанти вступу та висновків
Додаток 1

Про «електросмог», який щільно огорнув міста, та можливу епідемію алергії на
мікрохвилі, Wi-Fi і стільникові мережі
Канадські вчені забили тривогу, намагаючись попередити людство про недосліджену
досі хворобу, яка може стати чумою XXI
століття. Вражає вона тих, хто живе в
розвинених країнах. Електрогіперчутливість.
Симптоми важкі: порушення роботи серця,
мігрені, гіпертонічний криз, задуха.
Канадці ставили досліди над добровольцями
і запевняють, що під час експерименту 40 %
учасників було достатньо заснути з мобільним
на подушці, щоб прокинутися на межі інсульту.
Де межа між підозрілістю і хворобою, що
змушує сотні сімей шукати порятунку від
успіхів цивілізації?
Професор Трентського університету Магда
Хавас тримає в руках детектор електромагнітного випромінювання. Він показує, як
фонить звичайна мікрохвильовка. «Ми знаходимося на достатньому віддаленні від печі, і все
одно детектор визначає випромінювання, що
йде від неї», – розповідає пані Магда.
Магда Хавас ось уже 20 років вивчає
негативний вплив електромагнітних хвиль на
людський організм. Вона запевняє: випромінювання звичайного мобільного телефону
руйнує клітини крові. І зараз світ підійшов до
якоїсь критичної точки. Міста настільки щільно
огорнув «електросмог», що в найближчі роки
варто чекати справжньої епідемії алергії на
мікрохвилі, Wi-Fi і стільникові мережі.
«Симптоми включають в себе головний біль,
безсоння, проблеми з пам’яттю, концентрацією.
Розлади настрою, як, наприклад, депресія,
тривожність, і біль у різних частинах тіла», –
каже професор Трентського університету
Магда Хавас.
Така заява потрапила на благодатний ґрунт.
Страхи перед мікрохвилями кілька років тому
розігрів відеоролик в Youtube. Студенти вирішують приготувати попкорн за допомогою
своїх мобільних телефонів. Чисте божевілля.

Але в божевілля і віриться найлегше. Адже хто
не пам’ятає, як його старий мобільний грів
вухо, як пічка.
До того моменту, як з’ясувалося, що
відеоролик замовила компанія-виробник бездротових телефонних гарнітур, десятки тисяч
людей по всьому світу вже свято вірили:
мобільні телефони плавлять мозок. Чи так вони
помилялися?
«Міжнародне агентство з дослідження раку
на підставі досліджень «Інтерфон», проведеного в 13 країнах Євросоюзу, дійшло висновку,
що електромагнітні поля стільникових телефонів можуть бути чинником потенційної
небезпеки збільшення майже удвічі ризику
виникнення гліом», – заявила провідний
науковий співробітник НДІ медицини праці
РАМН Ніна Рубцова.
Гліома – найпоширеніша пухлина головного
мозку. Виходить страшилки: «Не говори по
мобільному – заробиш рак», – не такі вже й
безпідставні.
Білоруські вчені розробили спеціальну
пов’язку-екран для тих, хто любить говорити
по мобільному годинами. Виглядає пов’язка
безглуздо, але такі пристосування, принаймні в
Європі, користуються шаленою популярністю,
хоча потужність передавача звичайного
стільникового телефону приблизно в 40000
разів менше, ніж побутової мікрохвильовки.
Невже і цього достатньо, щоб людина
захворіла? За словами вчених, уся справа в
тому, що електромагнітні поля мають
«кумулятивну дію, тобто ефект їх впливу
сумується».
Майже в кожному будинку можна виявити
до десятка Wi-Fi мереж. Вони є майже в
кожному кафе, просто на вулиці. Так що тоді
робити? В одній тільки Швеції більше 200
тисяч людей уже сьогодні заявляють: вони
71
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страждають алергією на бездротові засоби
зв’язку. Це початок?
Припустимо, ви надчутливі до електромагнітного випромінювання. Тоді найкращий
захист для вас – клітка Фарадея. Ця сітка навіть
для ударів блискавки – непереборна перешкода.
Таку клітку ви можете поставити у себе вдома,
але ж електромагнітне випромінювання супроводжує нас скрізь: вдома, і на роботі, і в метро.
Не можна все своє життя провести в такій
клітці.
Утім, деякі жінки готові спробувати. Вони
закриваються не від чужих чоловічих очей – за
спеціальними накидками вони ховаються від
«електросмогу». Живуть вони у Франції, в
містечку Ерр, що за 100 км від Ліона.

То що ж не так з цими людьми? Більшість
лікарів вважає, що це прояв ефекту ноцебо.
Самонавіювання, за якого людина дійсно може
відчувати реальне погіршення самопочуття.
Вчені розділилися на 2 табори: на тих, хто
вважає, що небезпеки немає, і тим, хто
страждає від мікрохвиль, потрібно звернутися
до психіатра, та тих, хто бачить величезну
загрозу в безконтрольному зростанні числа
бездротових мереж.
Ну а поки вчені сперечаються, парламентська асамблея Ради Європи, про всяк випадок,
уже рекомендувала заборонити всі мобільні
телефони, телефони стандарту DECT і пристрої
Wi-Fi в школах та дитячих садках.
За матеріалами http://www.1tv.ru

Додаток 2

Особливості впливу кольорів на фізіологічний і психологічний стан людини
Древні племена використовували колір для
розмальовування тіла, це визначало їхній
соціальний статус. Особлива увага кольору
приділялася в Стародавній Індії, де він
вважався однією із сутностей людини. У
Стародавньому
Єгипті
існували
навіть
спеціальні кімнати з певним кольором стін, де
жерці лікували людей.
Олексій Леонтьєв – відомий радянський
психолог і запеклий матеріаліст – проводив
наукові
досліди,
вивчаючи
можливості
тактильного сприйняття кольору. Результати
експериментів показали, що людина сприймає
колір не тільки очима, а всією поверхнею тіла.
Ви можете заплющити очі, але колір все одно
впливатиме на вас через шкіру. Індійські йоги
мали рацію, коли вважали, що все тіло людини
відповідає на вібрації кольору й світла. У 70ті рр. ХХ ст. чехословацькі вчені отримали
сенсаційні результати: виявляється, що для
впливу кольору на організм людини не
потрібне навіть яскраве світло. У напівтемній
кімнаті зміни у фізіологічних показниках
(пульс, дихання, тиск тощо) теж реєструвалися,
якщо стіни були пофарбовані у певний тон.
Відомий біолог Є. С. Шноль виявив, що
нервове волокно є аналогом сучасних провідників світла. Воно ідеально створене для
сприйняття кольорів. Ще на початку ХХ ст.
С. В. Кравков довів, що світло й колір
активізують нервову систему, загострюють
чутливість органів чуття.
Коли науковці винайшли лазер, виникла
цікава ідея дослідити вплив «чистого» кольору
на організм людини. В. М. Інюшин спрямову72

вав лазерний промінь на біоактивні зони тіла,
які зазвичай активують голками спеціалісти з
акупунктури. Результати були вражаючими,
оскільки за силою впливу на організм і його
енергетичні зони голки уже поступалися
світловому потоку певної частоти.
Напрацювання у цьому напрямі підхопили й
підприємці. Деякі успішні в торгівлі бізнесмени
знають, що цукор варто продавати не в зеленій
або червоній тарі, а лише в блакитній. Чому?
Тому що блакитний асоціюється у людей з
чимось легким, м’яким і солодким.
Із фізіологічної точки зору механізм впливу
кольорів можна пояснити так: зона мозку, яка
відповідає за зір, посилює роботу тієї структури
(сітківки), що активізує мозок у цілому. Ця
активація забезпечується всіма органами чуття,
але зір у більшості людей – найголовніше
джерело інформації про навколишній світ.
Сприйняття кольорів активізує цю зону мозку,
а вона, своєю чергою, відповідає за зміни
артеріального тиску, самопочуття, гормональний фон організму. Посилюється кровообіг у
головному мозку, що призводить до зниження
ефективності роботи шлунково-кишкового
тракту. Наші предки надавали цьому важливого
значення – організм у такому стані не думав
про їжу, він готувався до втечі, нападу та інших
проявів активності. Ось чому, прагнучи звабити
чоловіка, жінки часто вдягають червону сукню
– і це діє безвідмовно, на рівні фізіології.
Тому, підбираючи шпалери для спальної
кімнати чи офісу, варто відповідально поставитися до їхнього кольору. Навряд чи можна
буде спокійно спати і розслабитися в кімнаті з
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помаранчевими чи бордовими стінами, а в офісному приміщенні занадто насичені «спокійні»
кольори (синій, зелений) можуть викликати
пригнічення та суттєве зниження працездатності.
Не можна в приміщеннях, де перебувають
хворі, зловживати жовтуватими та коричневими відтінками – вони здатні посилювати
нудоту й знижувати больовий поріг. Краще в
цьому випадку обрати будь-які відтінки
синього або фіолетовий.
Медичні дослідження Г. Фрилінга і К. Ауера
дали такі результати:
– червоний активізує всі системи організму,
використовується для лікування кору,
вітряної оспи, а також посилює м’язову
напругу та підвищує артеріальний тиск;
– жовтий – теж активізує, але помірніше, він
дуже добре впливає на перебіг захворювань
нирок, печінки, суглобів;
– зелений зменшує тиск і мінімізує мігрень,
допомагає полегшити стан при астмі та
інших захворюваннях дихальних шляхів;
– синій пригнічує активність організму, добре
впливає на стан очей.
Описані вище епізоди стосуються ситуативного, короткотривалого впливу кольору.
Значно гірші наслідки матиме тривалий
«кольоровий» голод. Кожен рік ми говоримо
про осінньо-зимову депресію. Бідність кольорів
у цю пору року – суттєвий чинник такого стану.
Чомусь улітку люди менше сумують та
впадають у меланхолійний настрій. А якщо
таке і трапляється, варто просто виїхати на

природу – і все як рукою знімає. Природа
мудро оточила нас такою кількістю зеленого:
він активізує організм, але набагато м’якше,
ніж червоний. І взагалі знаходиться на межі
активних та спокійних кольорів.
У наших широтах ми можемо перетерпіти
такий «сірий» сезон. В умовах же тривалої
відсутності кольорового розмаїття у людей,
особливо дітей, може розвинутися навіть
відставання у розвитку. Це науково довів
В. Демидов в 1987 році.
Взагалі, потрібно прислухатися до потреб
свого організму, який сигналізує про певні
негативні стани, у тому числі й через
сприйняття певного кольору. У стані втоми
яскраві кольори дратують, а якщо відпочинок
затягнувся і необхідно активізувати себе –
людина може шукати саме яскравих кольорів.
Наприклад, витягти з шафи помаранчеву
футболку, тому що «настрій з’явився» її одягти.
Доведено, що існують і вікові відмінності в
сприйнятті кольору й впливу його на організм.
Більшість дітей люблять яскраві кольори
червоно-жовтого спектра, тому що вони
відповідають
стану
їхньої
підвищеної
активності. Діти бояться темряви не тільки
через монстрів, якими їх лякають старші, а й
через
кольорово-світлову
деривацію
(обмеження в кольорі та світлі). З віком люди
все більше надають перевагу спокійним
відтінкам, навіть дещо похмурим – оливковому,
сірому, коричневому, чорному.

І МЕРТВИМ, І ЖИВИМ, І НЕНАРОЖДЕННИМ ЗЕМЛЯКАМ МОЇМ
В УКРАЙНІ І НЕ В УКРАЙНІ МОЄ ДРУЖНЄЄ ПОСЛАНІЄ
Аще кто речетъ, яко люблю Бога, а брата своего ненавидитъ, ложь есть.
Соборно[е] послание Иоанна. Глава 4, с. 20

І смеркає, і світає,
День божий минає,
І знову люд потомлений,
І все спочиває.
Тілько я, мов окаянний,
І день і ніч плачу
На розпуттях велелюдних,
І ніхто не бачить,
І не бачить, і не знає —
Оглухли, не чують;
Кайданами міняються,
Правдою торгують.
І Господа зневажають,

Людей запрягають
В тяжкі ярма. Орють лихо,
Лихом засівають,
А що вродить? побачите,
Які будуть жни́ва!
Схаменіться, недолюди,
Діти юродиві!
Подивіться на рай тихий,
На свою країну,
Полюбіте щирим серцем
Велику руїну,
Розкуйтеся, братайтеся,
У чужому краю
73
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Не шукайте, не питайте
Того, що немає
І на небі, а не тілько
На чужому полі.
В своїй хаті своя й правда,
І сила, і воля.
Нема на світі України,
Немає другого Дніпра,
А ви претеся на чужину
Шукати доброго добра,
Добра святого. Волі! волі!
Братерства братнього! Найшли,
Несли, несли з чужого поля
І в Україну принесли
Великих слов велику силу,
Та й більш нічого. Кричите,
Що Бог создав вас не на те,
Щоб ви неправді поклонились!..
І хилитесь, як і хилились!
І знову шкуру дерете
З братів незрящих, гречкосіїв,
І сонця-правди дозрівать
В німецькі землі, не чужії,
Претеся знову!.. Якби взять
І всю мізерію з собою,
Дідами крадене добро,
Тойді оставсь би сиротою
З святими горами Дніпро!
Ох, якби те сталось, щоб ви не вертались,
Щоб там і здихали, де ви поросли!
Не плакали б діти, мати б не ридала,
Не чули б у Бога вашої хули.
І сонце не гріло б смердячого гною
На чистій, широкій, на вольній землі.
І люди б не знали, що ви за орли,
І не покивали б на вас головою.
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.
І дим хмарою заступить
Сонце перед вами,
І навіки прокленетесь
Своїми синами!
Умийтеся! образ Божий
Багном не скверніте.
Не дуріте дітей ваших,
Що вони на світі
На те тілько, щоб панувать...
Бо невчене око
Загляне їм в саму душу
Глибоко! глибоко!
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Дознаються небожата,
Чия на вас шкура,
Та й засядуть, і премудрих
Немудрі одурять!
Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрость би була своя.
А то залізете на небо:
«І ми не ми, і я не я,
І все те бачив, і все знаю,
Нема ні пекла, ані Раю.
Немає й Бога, тілько я!
Та куций німець узловатий,
А більш нікого!..» — «Добре, брате,
Що ж ти такеє?»
«Нехай скаже
Німець. Ми не знаєм».
Отак-то ви навчаєтесь
У чужому краю!
Німець скаже: «Ви моголи».
«Моголи! моголи!»
Золотого Тамерлана
Онучата голі.
Німець скаже: «Ви слав’яне».
«Слав’яне! слав’яне!»
Славних прадідів великих
Правнуки погані!
І Коллара читаєте
З усієї сили,
І Шафарика, і Ганка,
І в слав’янофіли
Так і претесь... І всі мови
Слав’янського люду —
Всі знаєте. А своєї
Дас[т]ьбі... Колись будем
І по-своєму глаголать,
Як німець покаже
Та до того й історію
Нашу нам розкаже, —
Отойді ми заходимось!..
Добре заходились
По німецькому показу
І заговорили
Так, що й німець не второпа,
Учитель великий,
А не те, щоб прості люде.
А ґвалту! а крику!
«І гармонія, і сила,
Музика та й годі.
А історія!.. поема
Вольного народа!
Що ті римляне убогі!
Чортзна-що — не Брути!
У нас Брути! і Коклеси!
Славні, незабуті!
У нас воля виростала,
Дніпром умивалась,
У голови гори слала,
Степом укривалась!»
Кров’ю вона умивалась,
А спала на купах,
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На козацьких вольних трупах,
Окрадених трупах!
Подивіться лишень добре,
Прочитайте знову
Тую славу. Та читайте
Од слова до слова,
Не минайте ані титли,
Ніже тії коми,
Все розберіть... та й спитайте
Тойді себе: що ми?..
Чиї сини? яких батьків?
Ким? за що закуті?..
То й побачите, що ось що
Ваші славні Брути:
Раби, подножки, грязь Москви,
Варшавське сміття — ваші пани
Ясновельможнії гетьмани.
Чого ж ви чванитеся, ви!
Сини сердешної Украйни!
Що добре ходите в ярмі,
Ще лучше, як батьки ходили.
Не чваньтесь, з вас деруть ремінь,
А з їх, бувало, й лій топили.
Може, чванитесь, що братство
Віру заступило.
Що Синопом, Трапезондом
Галушки варило.
Правда!.. правда, наїдались.
А вам тепер вадить.
І на Січі мудрий німець
Картопельку садить,
А ви її купуєте,
Їсте на здоров’я
Та славите Запорожжя.
А чиєю кров’ю
Ота земля напоєна,
Що картопля родить, —
Вам байдуже. Аби добра
Була для городу!
А чванитесь, що ми Польщу
Колись завалили!..
Правда ваша: Польща впала,
Та й вас роздавила!
Так от як кров свою лили
Батьки за Москву і Варшаву,
І вам, синам, передали
Свої кайдани, свою славу!
Доборолась Україна
До самого краю.
Гірше ляха свої діти
Її розпинають.
Заміс[т]ь пива праведную
Кров із ребер точать.
Просвітити, кажуть, хочуть
Материні очі
Современними огнями.
Повести за віком,

За німцями, недоріку,
Сліпую каліку.
Добре, ведіть, показуйте,
Нехай стара мати
Навчається, як дітей тих
Нових доглядати.
Показуйте!.. за науку,
Не турбуйтесь, буде
Материна добра плата.
Розпадеться луда
На очах ваших неситих,
Побачите славу,
Живу славу дідів своїх
І батьків лукавих.
Не дуріте самі себе,
Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь.
Бо хто матір забуває,
Того Бог карає,
Того діти цураються,
В хату не пускають.
Чужі люди проганяють,
І немає злому
На всій землі безконечній
Веселого дому.
Я ридаю, як згадаю
Діла незабуті
Дідів наших. Тяжкі діла!
Якби їх забути,
Я оддав би веселого
Віку половину.
Отака-то наша слава,
Слава України.
Отак і ви прочитай [те],
Щоб не сонним снились
Всі неправди, щоб розкрились
Високі могили
Перед вашими очима,
Щоб ви розпитали
Мучеників, кого, коли,
За що розпинали!
Обніміте ж, брати мої,
Найменшого брата —
Нехай мати усміхнеться,
Заплакана мати.
Благословить дітей своїх
Твердими руками
І діточок поцілує
Вольними устами.
І забудеться срамотня
Давняя година,
І оживе добра слава,
Слава України,
І світ ясний, невечерній
Тихо засіяє...
Обніміться ж, брати мої.
Молю вас, благаю!
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