
1 
 

 

 

ОЛЬГА БІГУН  

 

 

 

BYZANTINUM:  

PRO et CONTRA 

 
 

 

(АМБІВАЛЕНТНІСТЬ ВІЗАНТІЙСТВА 

У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Івано-Франківськ 

2014 

 

 

 



2 
 

ББК 86.3(4УКР)1 

УДК 82.091:821.161.2 

Б-59 
Рекомендовано до друку Вченою радою 

Інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

(протокол № 5 від 09 грудня 2014 року) 

 
Наукова редакція 

доктора філологічних наук, 

професора О. Г. Астаф’єва 
 

Рецензенти: 
доктор філологічних наук, ст. наук. співробітник Г. А. Александрова (м. Київ); 

доктор філологічних наук, професор В. І. Антофійчук (м. Чернівці); 

доктор філологічних наук, професор Н. В. Костенко (м. Київ); 

доктор філологічних наук, професор О. М. Сліпушко (м. Київ); 

доктор філологічних наук, професор М. П. Ткачук (м. Тернопіль); 

доктор філологічних наук, професор О. Д. Харлан (м. Бердянськ) 

 
Б-59 Бігун О. А. 

Byzantinum: pro et contra. (Амбівалентність візантійства у 
творчості Тараса Шевченка): монографія. – Івано-Франківськ: Місто 

НВ, 2014. – 412 с. 
 

ISBN 978-966-428-387-5 
              

             У монографії досліджується феномен “візантійства” у творах Т. Шевченка. 
Комплексне осмислення візантійської традиції, з одного боку, оприявнює засвоєні ззовні 
уявлення про візантійство як суспільно-політичну парадигму, з другого – розкриває 

типологічні подібності, пов’язані з візантійським культурно-цивілізаційним впливом. 
Запропонований варіант синтезу контактно-генетичного та історико-типологічного 

підходів до аналізу бінарних колізій візантійства уможливлює з’ясування витоків 
амбівалентності цього поняття у творчості Т. Шевченка.  
         Видання розраховане на фахівців з історії літератури та компаративістики, 

викладачів, студентів, а також – на широке коло зацікавлених читачів. 

                                                                                                

                                                                                               УДК 82.091:821.161.2 
ББК 86.3(4УКР)1 

 
©Інститут філології Київського 

                                                                                                      національного університету 
                                                                                         ім. Тараса Шевченка 

                                                                                ©Бігун О. А., 2014 

ISBN 978-966-428-387-5 



3 
 

До 200-річчя від дня народження 

Тараса Шевченка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ілюстрація 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Т. Шевченко.  Воздвиженський монастир у Полтаві (1845). 

 

 
 



5 
 

 

ЗМІСТ 

 
Вступні тези………………………………………………………….7 

 
Розділ І  

Візантійство Тараса Шевченка: інтерсеміотичний аспект……14   
  
Шевченкове візантійство в порівняльно-історичних студіях……..15 

 

Візантійська парадигма символу:  

іконічність художнього образу в “Кобзарі”………………………...35 
 

Соборність як духовно-релігійна категорія  

у творчості Т. Шевченка……………………………………………..58 

 

Естетика Т. Шевченка: візантійська традиція  

у трансформаціях кордоцентризму………………………………….74 

  
Розділ ІІ  

Візантійська концепція святості  

у творах Тараса Шевченка………………………………………...96 
 

Топіка святості в поезії Тараса Шевченка…………………………..98 

 

Символічна паралель “Київ–Єрусалим”: інтерпретаційні аспекти 

реконструкції святості………………………………………………123  
 

“Свята мова”: церковнослов’янська мова “Кобзаря” в контексті 

візантійської традиції і новітніх соціокультурних підходів……...140 

 

Теодицея творення душі: феноменологія страждання  

у творчості Тараса Шевченка………………………………………159  

 

Християнський месіанізм:  

Тарас Шевченко і Кирило-Мефодіївське братство……………….177 

 

Шевченкова символіка християнського храму (виміри ієротопії)198 



6 
 

Розділ ІІІ  

Візантійство як знання: символ книги  

у творчості Тараса Шевченка……………………………………211 

 

Бог-Слово у творах Тараса Шевченка:  

рецепція міфологеми Максима Сповідника………………………212 

 

“І ми, читая, оживаєм…”: апологія книжності  

(на матеріалі “Москалевої криниці”)...…………………………….224  
 

Біблія як Книга Книг та її роль у житті і творчості 

Т. Шевченка………………………………………………………….239 

         Переклади Біблії та їх рецепція………………………………240 

         Між Старим і Новим Завітом: до проблеми діалогічності.249 

 

Біблійна топіка у творчості Т. Шевченка….………………………258 

         Іконографічні сюжети малярських творів..………………...259 

         Біблійний бестіарій у “Кобзарі”……………………………..277 

 

Псалмодія Тараса Шевченка:  

конгеніальний переклад “Псалмів Давидових”…………………...287 
  

Розділ ІV  

Шевченків текст як християнська пайдея……………………..305 
 

Традиція чернецтва в Шевченкових творах………..……………...307 

 

Християнська дидактика в літературній  

та малярській творчості Тараса Шевченка………………………...318 

 

Маріологічна енергія Шевченкового “братолюбія”  

та художні засоби її вираження…………………………………….340 
 

Екзегеза “освячення ножів” у поемі “Гайдамаки”………………...354 
 

Джерела символізму Шевченкового “Заповіту”…………………..371 

 

Післяслово …………………………………………………………388 
Покажчик імен……………………………………………………..401 



7 
 

ВСТУПНІ ТЕЗИ 

          

        

          Потяг до універсальних істин у Шевченковому світогляді 

тісно пов'язаний з посиленою увагою до християнської ідеї. 

Християнство приваблювало Т. Шевченка насамперед ідеальною 

гуманністю, поетизацією заповідей братолюбства, любові, миру, 

прагненням волі, піклуванням про суспільну справедливість, про 

найбільш принижених та убогих. Компаративні дослідження 

Шевченкової спадщини, сфокусовані довкола з’ясування взаємодії 

художнього світу митця з християнською традицією, мають довгу 

історію і певні здобутки. Заслуговують на увагу методологічні й 

інтерпретаційні акценти щодо релігійно-філософської 

проблематики творів Т. Шевченка у працях І. Айзенштока, 

Ю. Барабаша, В. Барки, Л. Білецького, Д. Бучинського, 

В. Грицков’яна, І. Дзюби, В. Доманицького, М. Жулинського, 

Б. Завадки, Л. Задорожної, Ю. Івакіна, І. Ісіченка, Г. Клочека, 

С. Козака, Д. Козія, В. Мокрого, Є. Нахліка, І. Огієнка, 

В. Пахаренка, Л. Плюща, О. Пріцака, Р. Радишевського, 

С. Росовецького, Б. Рубчака, Л. Рудницького, Є. Сверстюка, 

С. Смаль-Стоцького, Д. Степовика, Д. Чижевського, Г. Штоня, 

В. Щурата, В. Яременка та ін. 

         Питання духовно-релігійної традиції у творчості Т. Шевченка 

має надзвичайну вагу, оскільки “літературний процес епохи, що 

вивчається поза глибоким аналізом культури, приводить до 

поверхового діалогу літературних напрямів, <…> що не впливають 

на справжню літературу епохи. Потужні, глибинні течії культури 

<…> залишаються нерозкритими, а деколи – і невідомими для 

дослідників”
1
. На жаль, візантійська духовна культура, у силовому 

полі якої Т. Шевченко формувався як особистість і митець, майже 

повністю випала з поля зору шевченкознавців (за винятком 

                                                 
1 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества; [Сост. С. Г. Бочаров; примеч. С. С. Аверинцев и 
С. Г. Бочаров] / М. М. Бахтин. – М.: Искусство, 1979. – С. 330.  
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розвідок Я. Розумного
2
, О. Яковини

3
). Вивчення творчості 

Т. Шевченка в контексті давньої української літератури на 

ідейному, тематичному, версифікаційному рівнях вирізняється 

значно більшим зацікавленням (І. Дзира, О. Ґудзь, С. Задорожна, 

Є. Лебідь, Ю. Луцький, В. Микитась, І. Пільгук, О. Сирцова, 

Л. Ушкалов та ін.). Резонно для вивчення творів Т. Шевченка 

застосувати христологічну інтерпретацію, що в широкому 

(загальнометодологічному) контексті означає стратегію 

витлумачення явищ та закономірностей буття крізь призму 

християнства.  

          З одного боку, джерела й типологічні кореляти креативних 

компонентів творів Т. Шевченка (іконічна парадигма символу, 

християнська етика й естетика, поняття “святості”, “соборності”, 

образи книги, храму, концепт “знання”, церковнослов’янська мова, 

міфологема “слова” тощо) стосуються не тільки духовної традиції, 

а й широкого культурно-історичного пласту києворуської доби, 

сформованого під впливом візантійства. З другого, у свідомому 

звертанні Т. Шевченка до поняття “візантійства” як до соціально-

культурної парадигми превалюють символи “чужого”/ворожого. 

Відтак, характерною ознакою візантійства в Шевченкових творах є 

його амбівалентність, що на імпліцитному рівні виявляє 

спорідненість з візантійською духовною та мистецькою традицією, 

а також має ознаки естетизованої історико-політичної атрибуції та 

відповідає проблемному полю тогочасної філософсько-політичної 

думки. 

         Назріла потреба комплексного осмислення візантійської 

традиції у творчості Т. Шевченка з опертям на українську 

національну історію, ментальність, духовність. Осмислення діалогу 

                                                 
2
 Див.: Розумний Я. Естетичні погляди Т. Шевченка на візантинізм і німецький  ідеалізм / 

Я. Розумний // Сучасність – 1973. – №  7/8. – С. 52-67;  Розумний Я. Поет, розіп’ятий на “ізмах” / 
Я. Розумний // Світи Тараса Шеченка: [зб. статей до 185-річчя з дня народження поета / Наукове 
товариство ім. Шевченка]. – Т. 2. – Нью- Йорк; Львів, 2001.– С. 17–44.  
3
 Див.: Яковина О. Візантійство в релігійній та естетичній парадигмі Шевченка / О. Яковина // 

Яковина О., Слободян О. Тарас Шевченко: істина – некомунікативна реальність. – К.: Вид. дім 
“Києво-Могилянська академія”, 2013. – С.59–82. 
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“Т. Шевченко–києворуська культура” потребує залучення 

широкого спектра богослужбової та духовної літератури, зокрема 

східнохристиянської патристики, творів малярського мистецтва 

(іконографії), архітектури тощо. Доцільність такої порівняльної 

студії у тому, щоб по-справжньому осягнути специфіку ідейно-

естетичного наповнення Шевченкової творчості, нерозривно 

пов’язаної з візантійською культурною спадщиною. Аналіз 

соціально-політичного аспекту поняття “візантійства” допоможе 

зрозуміти його смислові горизонти у світогляді Т. Шевченка, адже 

“сприйняття письменника постає з повітря, яким цей письменник 

дихає; претензійний термін тут – Zeitgeist, дух часу; його 

визначають речі, які він бачить навколо себе, й тексти, які він 

читає”
4
. 

          Основна проблема, осмислювана в монографії, – як 

співвідносяться світоглядні уявлення Т. Шевченка про візантійство 

з його художньою феноменологією, образним художнім 

наслідуванням/діалогом культурного досвіду, закладеного 

візантійською духовною традицією.  

           Мета роботи – дослідити ґенезу, становлення поняття 

“візантійство” та його рецепцію у Т. Шевченка; осмислити 

тематичні, поетико-стилістичні, інтертекстуальні, інтермедіальні 

кореляти візантійської традиції у його творах та українських 

текстах-попередниках. Звідси завдання роботи: з’ясувати джерела 

Шевченкових уявлень про візантійство та проаналізувати 

функціонування образів, пов’язаних з темою “візантійства”; 

дослідити спорідненість і типологічні подібності, пов’язані з 

візантійським культурно-цивілізаційним впливом у творах 

Т. Шевченка та контекстами києворуської літератури; окреслити 

естетико-етичний вектор його спадщини у контексті християнської 

екзегетики східного обряду; на матеріалі інтерпретації образу 

Пресвятої Трійці розглянути тлумачення базового догмату 

східнохристиянської Церкви; у типологічному контексті 

                                                 
4 Шевченко І. Сприйняття Візантії / І. Шевченко // Критика. – 1998. – № 11. – С. 13. 



10 
 

розглянути топіку святості у творах поета; прояснити використання 

канонів західної та східної іконографії у малярстві Т. Шевченка.  

          Предметом дослідження є двовимірність візантійства у 

творчості Т. Шевченка: візантійство як традиція, як світ  

іманентного християнства та візантійство як філософсько-

політична парадигма і текстовий субстрат. 

          Об’єкт дослідження – поетичні, прозові твори Т. Шевченка 

(поеми “Гайдамаки”, “Гамалія”, “Єретик”, “Кавказ”, “Княжна”, 

“Марія”, “Москалева криниця”, “Неофіти”, “Саул”, “Слепая”, “Сон 

(Комедія)”, “Тризна”, “Царі”, “Чернець”, “Псалми Давидові”, поезії 

“Во Іудеї во дні они..”, “Гімн черничий”, “Ликері”, “Молитва”, “Ой 

виострю товариша…”, “Світе ясний! Світе тихий!..”, “Умре муж 

велій в власяниці…”, “Як умру, то поховайте…”, “N. N. (Така, як 

ти, колись лілея…)”, повісті “Близнецы”, “Варнак”, “Музыкант”, 

“Прогулка с удовольствием и не без морали”); малярські твори 

Т. Шевченка (начерк ескізу “Лот з дочками”, офорти “Свята 

родина”, “Вірсавія”, ескізи сепій “Воскресіння”, “Розп’яття”, сепії 

“Апостол Петро”, “Звільнення апостола Петра з темниці”, “Святий 

Себастьян”, “Самарянка”, серія сепій “Притча про блудного сина”) 

та приписувані йому (начерк “Жертвоприношення Авраама”, ескіз 

“Ієзекіїль на полі, всіяному кістками”, сепія “Мойсей видобуває 

воду зі скелі”, ікона “Спаситель”, двобічна ікона “Христос 

благословляє хліб/Святий Димитрій”); археологічні нотатки, листи, 

щоденникові записи. Також залучено допоміжні матеріали – твори 

візантійської патристики, перекладну літературу (“Четьї-Мінеї”, 

“Пролог”, “Тріоді”, патерики, апокрифи), тексти києворуської 

літератури (“Слово про Закон і Благодать” митрополита Іларіона,  

“Житіє і ходіння” ігумена Даниїла, оповіді Києво-Печерського 

патерика (різні редакції), літописи (києворуські, козацькі), твори 

українських релігійних діячів (І. Вишенський, І. Ґізель, 

З. Копистенський, П. Могила, К. Сакович, Г. Сковорода). 

          Теоретико-методологічну базу дисертації становлять основні 

методологічні засади сучасного порівняльного літературознавства 

(У. Вайсштайн, Л. Генералюк, Л. Грицик, Д. Дюришин, Ф. Жост, 
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Е. Касперський, М. Ласло-Куцюк, Ю. Лотман, Д. Наливайко); 

богословська екзегетика з урахуванням художньої христології 

(Василій Великий, Григорій Богослов, Йоан Дамаскін, Йоан 

Златоуст, Максим Сповідник, О. Лосєв, В. Лосський, І. Меєндорф, 

І. Огієнко); засади філософсько-естетичного підходу до мистецтва 

(С. Аверінцев, В. Бичков, І. Фізер); ключові ідеї архетипної 

інтерпретації (І. Єсаулов, Н. Фрай, К.-Г. Юнг); методологічні 

принципи структуралізму, діалогізму, семіотики (О. Астаф’єв, 

М. Бахтін, Ж. Женетт, П. Рікер, Ф. де Соссюр, В. Топоров, 

Б. Успенський); культурологічні стратегії та суспільно-політична 

теорія (В. Горський, Я. Ісаєвич, В. Лєпахін, С. Кримський, Е. Сміт, 

Н. Яковенко); праці дослідників давньоукраїнської літератури 

(Д. Абрамович, О. Білецький, П. Білоус, О. Мишанич, М. Наєнко, 

В. Перетц, О. Сліпушко, Р. Радишевський, І. Франко, 

Д. Чижевський) та вчених-візантологів (В. Бачинін, 

А. Домановський, Е. Гіббон, В. Живов, К. Леонтьєв, 

Ф. Успенський, Ю. Чорноморець, І. Шевченко); шевченкознавчі 

дослідження Ю. Барабаша, О. Бороня, Г. Грабовича, І. Дзюби, 

Л. Задорожної, І. Ісіченка, Г. Клочека, Ю. Коваліва, С. Козака, 

П. Михеда, В. Мокрого, Є. Нахліка, Л. Плюща, Я. Розумного, 

С. Росовецького, В. Смілянської, Г. Штоня, В. Щурата, 

В. Яременка; дослідження малярської спадщини Т. Шевченка 

(Д. Антонович, О. Новицький, З. Тарахан-Береза, В. Яцюк). 

Дисертація базується на багаторівневому синтезі зазначених 

складників у параметральній площині компаративного підходу. 

          Застосовані методи дослідження – типологічний, контактно-

генетичний, герменевтичний, структурно-семіотичний, культурно-

історичний, контекстуальний, іконологічний, біографічний. 

Враховано синхронний і діахронний аспекти аналізу обраного 

типологічного ряду (давньоукраїнська література – твори 

Т. Шевченка). Для розуміння художнього та індивідуального 

смислів Шевченкового візантійства залучено широке поле 

релігійного, історичного, культурно-політичного, мистецького 
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контекстів, типологічно виявляються ознаки візантійської традиції 

у творах української літератури минулих періодів та іконографії.  

          Це перше у вітчизняному літературознавстві компаративне 

дослідження феномену візантійства у творчості Т. Шевченка. У 

дисертації систематизовано, узагальнено, уточнено, доповнено, 

переосмислено уявлення про спадкоємність візантійської традиції в 

літературних та малярських творах українського митця. Уперше в 

українському літературознавстві висунуто й обґрунтовано 

концепцію Шевченкового візантійства та її художніх денотатів, яка 

складається з: 1) інтерсеміотичного засновку візантійства в 

кордоцентричній трансформації; 2) базової структури святості, її 

численних контекстів; 3) міфологеми книги й апології книжності як 

презентації через систему символів та образів, 4) художньої 

перспективи пайдеї. Визначальна особливість роботи – 

багатопланове прочитання візантійських інтенцій у творчості 

Т. Шевченка, що оприявнює засвоєні ззовні уявлення і їх художню 

рецепцію та виявляє іманентний пласт візантійської традиції з 

цілісною картиною типологічних подібностей і відмінностей у 

творах української літератури попередніх періодів. Розглянуто 

іконічність поетики Т. Шевченка в контексті духовно-релігійних 

уявлень. Розбудовано типологію понять богословської догматики 

(Тринітарний Догмат, окремі сотеріологічні та маріологічні 

доктрини, ідея соборності, уявлення про Логос, Софію Премудрість 

Божу, концепції “наслідування Христа”, “воїнства Христового” 

тощо). Розглянуто філософсько-політичний аспект візантійства в 

Шевченковій художній перцепції та рецепції. Обґрунтовано 

використання елементів східної школи іконографії в біблійних 

сюжетах малярських творів Т. Шевченка.  

          Результати дослідження можуть бути використані при 

написанні навчальних посібників і підручників із шевченкознавства  

та історії києворуської літератури, підготовці лекційних курсів та 

спецсемінарів з порівняльного літературознавства.  

          Особистий внесок автора полягає в науковій концептуалізації 

Шевченкового візантійства і гіпотези про його тотожність у різних 



13 
 

художніх контекстах і взаємозв'язках, спробі розгорнути 

візантійський субстрат творів поета в наукову парадигму і вписати 

його в дисциплінарні контексти української філософії, історії, 

патристики і, зокрема, києворуської літератури; у розбудові 

порівняльної концепції, пов’язаної з глибинними домінантами 

візантійської християнської духовності, що незалежно від 

періодизації є визначальними для української словесної культури. 

           У монографії запропоновано комплексний підхід до 

розуміння поняття “візантійства” у творах Т. Шевченка. 

Порівняльна концепція, пов’язана з глибинними домінантами 

візантійської християнської духовності, доводить, що незалежно 

від періодизації української словесної культури духовно-релігійні 

уявлення є тим концептуальним первнем, що означує неперервність 

традиції, яка прийшла з Візантії. Окреслене коло студій за темою 

“Шевченко і візантійство” не вичерпує своєї актуальності 

застосованими підходами, тому вивчення візантійської традиції в 

оптиці інших типологічних зрізів, підходів та контекстів є широким 

полем для майбутніх наукових досліджень. 
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РОЗДІЛ І 

 

ВІЗАНТІЙСТВО ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: 

ІНТЕРСЕМІОТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

          

          Поняття “Візантія”, “візантійство”, “візантинізм”, “візантизм” 

мають доволі непросту історію становлення в науковому світі та 

пов’язані з низкою культурно-історичних, релігійних, державно-

політичних, філософських, художньо-естетичних аспектів, 

генетично закорінених у візантійські цивілізаційні зразки. 

Неоднозначне тлумачення поняття “візантійство” сучасні 

дослідники пояснюють двома образами Візантії, що як “лик і 

маска” (О. Лідов) майже нероздільно співіснують поряд. Власне, 

під ликом проступає глибокий, прекрасний, закорінений в 

античність, одухотворений християнською традицією, складний 

для нашого усвідомлення образ. А зовсім поряд існує застигла, 

заскорузла маска, що ніби копіює лик, але по суті є йому абсолютно 

протилежною
5
. У “масці” Візантії відобразилися негативні риси: 

імперський тоталітаризм, багатоходові інтриги, хитрощі, 

віроломство, підступи тощо. У Шевченкових творах поняття 

“візантійства” здебільшого відповідає саме такому уявленню – 

“масці” Візантії, і джерелами цих уявлень, найвірогідніше, є 

суспільна репрезентація політичної моделі візантійства з 

негативним знаменником, культивована в демократичних колах 

тогочасної суспільної думки. Тому історія уявлень про візантійство, 

вважає І. Шевченко, “законна, навіть необхідна царина досліджень, 

оскільки саме сприйняття стає своєрідною стенограмою, важливою, 

для розуміння Візантії”
6
.  

         Залучаючи концепт “візантійства” до художнього світу, 

Т. Шевченко зберігає ознаки його історико-політичної атрибуції. 
                                                 
5 Лидов А. М. Что нам Византия? Часть 2. Лик и маска Византии; [Электронный ресурс] / 
А. М. Лидов. – Режим доступа: http:// www.taday.ru/text/1222480.html 
6 Шевченко І. Сприйняття Візантії. – С. 13. 

http://www.taday.ru/text/1222480.html
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Разом з тим, корінням свого мистецького покликання поет глибоко 

занурений в глибинну християнську традицію візантійської 

культури. Для з'ясування феномена “візантійства” у творчості 

Т. Шевченка важливо проаналізувати процеси формування цього 

поняття в суспільно-науковому житті Росії середини ХІХ ст., 

простежити безпосереднє чи опосередковане знайомство поета з 

концепціями візантійства, дослідити змістове навантаження та 

негативні/позитивні конотації, що так чи інакше оприявнюються в 

художньому дискурсі його творів. Запропонований варіант синтезу 

контактно-генетичного та історико-типологічного підходів до 

аналізу бінарних колізій візантійства дасть змогу прояснити 

джерела полівалентності цього поняття у творчості Т. Шевченка. 

 

 

Шевченкове візантійство  

в порівняльно-історичних студіях 

         

         Термін “візантинізм” (нім. Byzatinismus) історики філософії 

пов’язують з науковою діяльністю швейцарського культуролога 

Якоба Бурхарда (1818–1897). В одному зі своїх досліджень 

науковець обрав предметом критики політизоване християнство та 

подав для прикладу уклад Візантії. Терміном “візантинізм” 

Я. Бурхард означив “систему єдності імперії та Церкви з приматом 

імперії”
7
. Дещо раніше поняття “візантинізм” (франц. bysantinisme) 

було використане діячами європейського Просвітництва, а саме: 

Ф. Вольтером (1694–1778), Ш.-Л. Монтеск’є (1689–1755). 

“Візантійство” отримало негативні конотації, пов’язані з інтригами, 

змовами, зрадами, придворними церемоніями, лизоблюдством, 

корупцією, непрозорою політикою, беззмістовними 

богословськими розмислами тощо. Прикметно, що у своїх 

розмислах французькі просвітники покладались на міф про 

                                                 
7 Цит. за: Василенко Л. И. Введение в русскую религиозную философию: [курс лекций] / 

Л. И. Василенко. – М.: Республика, 2009. – С. 66. 
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жахливе “візантійство”, відомий ще на середньовічному Заході. 

Суть міфу про Візантію зводилася до моделі тоталітарної держави, 

де панують тотальні інтриги і віроломство.  

          Зауважимо, що французькі мислителі орієнтувались не так на 

історичну правду про Візантію, як на розкриття негативних сторін 

французького абсолютизму XVIII ст. Оскільки панувала цензура, то 

всі прояви французької системи правління отримували нещадну 

критику під виглядом “Візантійської імперії”. Негативний образ 

Візантії був підхоплений істориками та науковцями інших галузей 

суспільно-наукового знання, що спричинило появу праць 

історичного, культурологічного, політичного спрямування, в яких 

візантійська історія тлумачилась як приклад державної та 

суспільної деградації, морального і політичного занепаду.  

          Як відомо, “Візантія” – штучний термін, вигаданий 

істориками. Ця держава називала себе просто Римом і вважалася 

наступницею імперії на тій підставі, що успадкувала її право, 

історію, імперську знать. Сама ж назва “Візантія”, що відповідає 

латинському аналогові “Byzantium”, з’явилася значно пізніше, вже 

після розпаду самої імперії в середині XV ст. у працях німецького 

філолога Ієроніма Вольфа (1516–1580), який досліджував 

літературні пам’ятки грецької античності та Середньовіччя. Так, у 

передмові до одного зі своїх видань, де були зібрані праці давніх 

істориків (Микити Хоніата, Никифора Григори, Лаоніка 

Халкокондила), учений подав узагальнений нарис історії Східної 

Римської імперії доби Середньовіччя, яку назвав Візантією. Цією 

назвою Вольф розмежував Римську імперію античних часів та її 

продовження у Середньовіччі
8
.  

          Сама назва походить від найменування давньогрецького 

містечка Візантій, на місці якого в IV ст. постала столиця імперії – 

Константинополь. Запропонований І. Вольфом термін усталився в 

                                                 
8 Див.: Домановский А. Н. Миф Византии: византийская цивилизация в истории, 
историографии и общественных репрезентациях / А. Н. Домановский // “Византийская 

мозаика”: [сб. публ. лекций Эллино-Византийского лектория при Свято-
Пантелеимоновском храме / Ред.: проф. С. Б. Сорочан; сост. А. Н. Домановский]. – 

Харьков: Майдан, 2013. – С. 21. 
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науковій літературі та суспільній свідомості як правильна назва 

імперії, сформованої на східних землях Давнього Риму зі столицею, 

розташованою одночасно на кресах Європи та Азії. Ця імперія 

проіснувала, незважаючи на всі історичні перипетії, до середини 

XV ст. і закінчила своє існування разом із занепадом столиці.  

          Однак, поняття “візантійство” не обмежене виключно 

негативними конотаціями, адже для “східнослов’янського світу 

характерним є сприйняття Візантії як Духовної Прабатьківщини, 

джерела православної християнської традиції, однієї з найбільших 

релігійних святинь Європи”
9
, своєрідної, справді достойної захвату 

культури, філософії та естетики. Навіть, якщо вважати разом з 

В. Бачиніним, що культурна продуктивність візантійського світу 

порівняно з грецькою античністю, європейським Відродженням чи 

культурою Нового часу була не надто високою, все ж 

культурологічну місію Візантії можна вважати виконаною у сфері 

релігійної творчості
10

.  

          Для історичного аспекту цього поняття характерні політичні, 

державні, церковні і етнографічні особливості, носієм котрих була 

Візантійська імперія. У культурологічній площині “візантійство”, 

вважає Ф. Успенський, використовується для складних 

найменувань: візантійська література, візантійська освіченість, 

візантійське мистецтво, візантійська історія, візантійське право, 

візантійська мораль. Ці характеристики вчений вважає такими, що 

мають за собою традицію і є узагальненими. Семантика означника 

“візантійський” враховує і персоналістичний вимір, що стосується 

хитрості, підступності, лицемірства, а ще – зарозумілості, 

                                                 
9 Домановский А. Н. Что знаем мы о Византии / А. Н. Домановский // Вісник Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. “Історія”. – 2011. – № 982. – 
Вип. 44. – С. 248. 
10 Бачинин В. А. Византизм и византинизм; [Электронный ресурс] / В. А. Бачинин. – 
Теоретический журнал “Credo”. – № 4. – 2005. – Режим доступа: http: 

www.credonew.ru/content/view/509/57 

http://www.credonew.ru/content/view/509/57
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зухвалості, пихатості
11

. Поняття “візантійство” поширюється і на 

особливості церковно-релігійного устрою.  

          Досліджуючи значення термінів “візантинізм” та “візантизм”, 

Н. Козловська приводить приклади їх вживання як тих, що збіжні 

за значенням (пишуться, здебільшого, через кому) та тих, що 

різняться. Так, поняття “візантинізм” головним чином вживають як 

категорію культурологічну, а “візантизм” здебільшого трактують в 

соціально-політичній площині
12

. З іншого боку, розрізнення між 

термінами лежить в оціночній площині історичної думки, оскільки 

візантинізм мислиться як позитивна категорія, а візантизм – як 

негативна
13

. Зазначимо, що у нашому дослідженні 

послуговуватимемось українським відповідником “візантійство”, 

що виступає синонімом до понять “візантизм”, “візантинізм” з 

поєднанням і негативних, і позитивних конотацій у 

культурологічному, історичному, соціально-політичному та іншого 

роду контекстах.   

          Щоб зрозуміти смислові горизонти візантійства у світогляді 

Т. Шевченка, вдамося до історичної ретроспективи цього поняття 

та ймовірних джерел, що сформували його відповідне розуміння й 

рецепцію. Серед історичних досліджень, що найбільше 

спричинились до активного функціонування поняття “візантійство” 

у науковій та суспільно-громадській думці, виокремлюють 

багатотомне видання Едварда Гіббона (1737–1794) “Історія 

занепаду та руйнування Римської імперії”, що налічує сім томів 

(1776–1787). На роботі англійського науковця варто зупинитись 

детальніше, оскільки існують припущення, що Т. Шевченко знав 

історію Візантії у викладі Е. Гіббона
14

.  

                                                 
11 Успенский Ф. И. История Византийской империи V-IX века; [Электронный ресурс] / 

Ф. И. Успенский. – М.: Мысль, 1996. – Режим доступа: http: // 
www.sedmitza.ru/lib/text/442721/ 
12 Козловская Н. В. К проблеме значения лексем “византизм” и “византинизм” / 
Н. В. Козловская // Политическая лингвистика. – № 3 (45). – 2013. – С. 94. 
13 Бачинин В. А.  Византизм и византинизм. [Электронный ресурс]. 
14 Про знайомство Т. Шевченка з “Історією” Е. Гіббона пише П. Зайцев у коментарях до 
“Щоденника” (Див. дет.: Шевченко Т. Г. Повне видання творів: У 16-ти т. / За ред. 

П. Зайцева. – Чікаго: Вид-во Миколи Денисюка, 1960. – Т. ІХ: Журнал (Щоденні записки). 

http://www.sedmitza.ru/lib/text/442721/
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          Вважають, що “Історія” Е. Гіббона з’явилася в Росії 

наприкінці XVІІІ ст. Так, у листі М. Карамзіна за 1790 р. згадано 

прізвище англійського історика як приклад для наслідування у 

спробах написання “Истории государства Российского”
15

. Однак 

невідомо, чи М. Карамзін читав Е. Гіббона, чи знав про його 

дослідження від третіх осіб
16

. Перший переклад російською мовою 

“Історії” був здійснений у 1824 р. в скороченій версії. Історик 

Т. Грановський
17

 у своїх лекціях, присвячених Середньовіччю, 

згадує про Е. Гіббона виключно як представника своєї епохи, який 

до кінця не зрозумів важливості християнства та був мало 

знайомий зі старожитностями, тому його “Історію” вважав такою, 

що втратила актуальність
18

. Осмислення наукового спадку 

Е. Гіббона в подальшому неодноразово поставало предметом 

досліджень світових учених. Увага дослідників зумовлена сталою 

актуальністю тих проблем, що їх порушує англійський історик у 

своїй праці – причини занепаду велетенського імперського 

                                                                                                                                                             
– С. 287). В автобіографічній повісті “Художник” згадано працю англійського історика 
(правда, французькою мовою), яка була у книгозбірні К. Брюллова. Ця книга допомагала 
Шевченкові удосконалювати знання французької мови (IV, 158). – О. Б. 
15 Карамзин Н. М. Сочинения: В 2-х т. / Н. М. Карамзин. – Ленинград: Художественная 
литература, 1986. – Т. 2. – С. 344. 
16 Камнев С. Н. Историческая концепция Эдуарда Гиббона: автореф. дис. на соискание уч. 
степени канд. истор. наук: спец. 07.00.09 “Историография, источниковедение и методы 
истор. исследования” / С. Н. Камнев. – Омск, 2010. – С. 8 
17 Грановський Т. Н. (1813–1855) – відомий російський історик та громадський діяч. У 
1835 р. закінчив Петербурзький університет. У 1839 р. прийнятий на посаду професора 

Московського університету. Інформації про особисте знайомство Т. Шевченка та 
Т. Грановського немає, хоча і Т. Шевченко, і Т. Грановський мали, як це свідчать записи, 
коло спільних знайомих. Так, Є. Шабліовський пише, що під час перебування у Москві 

“серед давніх і добрих знайомих Шевченка проживала родина Станкевичів, з якої вийшов 
відомий прогресивний діяч, соратник В. Бєлінського, О. Герцена, Т. Грановського — 

М. Станкевич. У літературно-філософському гуртку М. Станкевича обговорювались 
актуальні суспільно-політичні проблеми, що хвилювали російську громадськість. 
Учасники гуртка заперечували реакційну офіційну ідеологію, в умовах жорстокої реакції 

30-х років осуджували кріпосництво. Цей дух вільнолюбства був характерним і для інших 
членів родини Станкевича, зокрема О. В. Станкевича та його дружини Олени 

Костянтинівни (О. К. Станкевич – двоюрідна сестра Т. Грановського. – О. Б.). Вони були 
дуже раді зустрічі з Т. Шевченком, прийняли його як друга” [Див.: Т. Г. Шевченко. 
Біографія / Автори: В. С. Бородін та ін.; відп. ред. Є. П. Кирилюк. – К.: Наукова думка, 

1984. – С. 389].  
18 Грановский Т. Н. Лекции Т. Н. Грановского по истории Cредневековья; [авт. конспект и 

записи слушателей] / Т. Н. Грановский. – М.: Изд-во АН СССР, 1961 – С. 95-96. 
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моноліту, деспотизм влади, мілітаризація і роль зовнішніх загроз. 

Важливо зупинитись на тих частинах “Історії”, що присвячені 

власне Візантії та всьому, що так чи інакше пов’язане зі 

смисловими горизонтами візантійства, оскільки це дасть змогу 

з’ясувати механізми формування конотативних змістів цього 

поняття у світогляді Т. Шевченка.  

          Отже, до занепаду Східного Риму/Візантії, на думку 

Е. Гіббона, призвела низка політичних, економічних та релігійних 

причин, серед яких головною стає деспотичне виродження 

верховної влади, скочування суспільної моделі від республіки до 

монархії. Про це слушно висловився Г. Бонд: “Ромеї (візантійці. – 

О. Б.) відмовилися від енергійної свободи задля процвітання у 

рабстві”
19

. Як правило, соціально-економічні причини вважають 

кдючовими у занепаді імперії. Існування імператорської влади було 

невигідне багатьом суспільним верствам, оскільки через наслідки її 

діяльності були знищені і дрібні, і середні власники, що складали 

основу тодішньої держави. Зауважимо, що для Е. Гіббона як для 

представника епохи Просвітництва великої ваги набували елементи 

ідеології, культури в історичних процесах. Він вдавався до критики 

духовної ідеології візантійської держави – християнства, яке, на 

думку історика, справляло паралізуючий вплив на римлян через 

принципи упокорення. Безперечно, що це положення викликало 

неоднозначну реакцію серед інтерпретаторів наукового спадку 

Е. Гіббона
20

. До того ж, учений висловлював нерозуміння 

політичних богословських диспутів та інституції чернецтва, а 

також вважав, що саме тісна взаємодія імператорської влади і 

християнської Церкви загострила старі проблеми та викликала нові 

суперечності в державі.  

                                                 
19 Bond H. L. The Literary Art of Edward Gibbon / H. L. Bond. – Oxford: Oxford Univ. Press. – 
1960. – P. 26. 
20 Див. дет.: Яснитский Н. А. Проблемы падения Римской империи. Эдуард Гиббон: 

автореф. дис. на соискание уч. степени канд. истор. наук: спец. 07.00.09 “Историография, 
источниковедение и методы истор. исследования” / Н. А. Яснитский. – Москва, 2002. – 

C. 10-11. 
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         У питанні чернецтва вчений зупиняється на окремих фактах 

його історії. З одного боку, Е. Гіббон наголошує, що інституція 

чернецтва утвердилася не під час переслідування християн, а в 

період тісного союзу держави та Церкви. З іншого – чернецтво 

тлумачиться, скоріше, як протестний рух проти соціально-

економічних утисків, коли тільки за монастирськими мурами 

можна було сховатися від несправедливого оподаткування
21

. 

Своєрідно Е. Гіббон характеризує роль чернецтва в культурному 

житті імперії. На думку вченого, зусилля, що докладали монахи для 

переписування пам’яток грецької та римської літератури, були 

радше винятком, результатом праці нечисленних освічених ченців-

самітників. Оскільки більша частина монахів за походженням була 

з низів, “освітні заняття переважно зосереджувались на тому, щоб 

нагнітати темряву забобонів, ніж розганяти її”
22

. У підсумку вчений 

доходить до контроверсійного висновку про чи не найбільшу 

причетність християнства до занепаду Візантійської імперії. 

Безперечно, що висновки Е. Гіббона не так відобразили суть 

історичного процесу, як продемонстрували дотримання ідейних 

імперативів Просвітництва.      

          Якщо припустити, що Шевченкові уявлення про 

“візантійство” формувалися під впливом “Історії” Е. Гіббона, то 

стають зрозумілими і перцепція цього поняття, і джерела 

конотативного змісту.  

          Прикметно, що візантійство та все, що так чи інакше 

пов’язане з цим поняттям в суспільно-історичному, церковно-

релігійному, художньо-естетичному аспектах викликало в 

Т. Шевченка сталі асоціації з тогочасною Російською імперією. 

Важко сказати, чи ці асоціації народилися самостійно, чи склалися 

під упливом демократичної думки громадсько-політичного життя. 

Так, дослідники припускають певний вплив студіювання 

Шевченком творів О. Герцена (1812–1870), адже “візантійська” 

                                                 
21 Гиббон Э. История упадка и разрушения Великой Римской империи: В 7-ми т.; [пер. с 
англ.] / Э. Гиббон. – М.: ТЕРРА–Книжный клуб, 2008. – Т. 4. – С. 90-91 
22 Там само. – С. 94. 
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тематика повсякчас виринає в герценівській публіцистиці 

(“Дилетантизм у науці” (1843), “Про розвиток революційних ідей у 

Росії” (1851), “Російські німці і німецькі росіяни” (1859) та ін.). 

Т. Шевченко ще до заслання міг читати твори О. Герцена в 

“Отечественных записках” чи інших виданнях. Відомо, що 

враження від прочитання нелегальних герценовських публікацій 

поет залишив у щоденних записках дорогою до Нижнього 

Новгорода. Зокрема, про статтю “Крещеная собственность” (1857) 

Т. Шевченко залишив замітку: “Сердечное, задушевное 

человеческое слово!” (V, 118)
23

. Називав О. Герцена: “Апостол 

наш, наш одинокий изгнанник!” (V, 118).  

          Дослідники вбачають спільність суспільно-політичних 

позицій О. Герцена і Т. Шевченка, наявність у публіцистиці 

російського демократа і творах українського митця подібних тем, 

мотивів, образів (викриття кріпосництва, самодержавства, 

агресивного мілітаризму, поліцейської сваволі тощо). Як і О. 

Герцен, Т. Шевченко спрямовував свою сатиру проти інституту 

царизму, зокрема проти Миколи I, осуджував рабське 

“благодєнствіє” вірнопідданих, звертався до образу сокири – 

символу селянської революції (“Я не нездужаю…”), порівнював 

Олександрове переслідування революційної молоді з Іродовим 

побиттям немовлят (“Во Іудеї во дні они…”), вдавався до 

історичних екскурсів у минуле царської родини з прикладами 

царевбивства та розпусти, вживав схожі вирази (“візантійство”, 

“фельдфебель-цар”, “коронований палач” тощо).  

          Надто вплив О. Герцена виявляється на мовно-семантичному 

рівні. Вважають, що до безперечних запозичень із творів 

О. Герцена належать Шевченкові сатиричні визначення Миколи I – 

“Тормоз” та псевдонім “Саул” як уособлення рабського принципу 

вірнопідданства, найменування митрополита Григорія 

                                                 
23 Цитати з поетичних творів Шевченка, повістей, щоденникових записів, листів подаю за 
вид.: Шевченко Т. Г. Повне вид. тв.: У 12-ти т.  / Редкол.: М. Г. Жулинський (голова) та ін. 

– К.: Наук. думка, 2001. У покликаннях римськими цифрами позначено номер тому, 
арабськими – сторінку, у більших поетичних текстах – із зазначенням віршованих рядків. 

– О. Б.  
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“юбкоборцем” (“Умре муж велій в власниці…”), схвальна оцінка 

Вашингтона як оборонця політичної волі. “Цар п’яний, цар-

фельдфебель, цар-капрал, цар-візантієць (“візантійство 

прославлять”) – все це рясно прикрашає Герценові закордонні 

писання”
24

, визнають науковці, проте радять дуже обережно 

говорити про запозичення в силу високого інтелекту та специфіки 

світогляду поета. Цитовані вище специфічні мовно-стилістичні 

означення, що фігурують у лексиконі Т. Шевченка свідчать, 

щонайменше, про обізнаність поета з висловлюваннями О. Герцена. 

           Для середини ХІХ ст. асоціації царської влади з 

“візантійством”, яке тлумачилось як негативне явище, були 

характерними для російської ліберально-демократичної думки. 

Натомість для представників консервативного напряму 

візантійський приклад вважався фактом стійкості і непорушності 

тисячолітніх імперських традицій. Для консервативного крила 

російської суспільно-політичної громади ідеологічна модель 

візантійства поставала зразком, прикладом “найкращої з епох”.  

         Зокрема, візантійську модель суспільного буття активно 

сприйняли слов’янофіли. У їхньому викладі візантійствo мислилось 

у позитивних категоріях. Так, О. Хомяков (1804–1860) вважав  

візантійську спадщину однією із засадничих у питаннях російської 

самобутності. У його працях висувалися ідеї особливої місії Росії, 

яка, перейнявши візантійський ідеал, створила особливу культуру, 

що суттєво різниться від західної і стоїть вище у релігійній та 

етичній площинах. Візантія служила за первинний образ, 

моральний ідеал, на основі якого Росія зможе вибудувати 

особливий шлях суспільного поступу та спасти ввесь світ. У 

концепціях О. Хомякова феномен візантійства постав основою для 

формування “російської національної ідеї” з опертям на 

православ’я, монархізм, соборність, збереження традиційних 

цінностей. Коментуючи слов’янофільські ідеї, І. Дзюба пише: 

“Хомяков та його друзі шукали в слов’янстві підстав для 

                                                 
24 Дорошкевич О. К. Етюди з шевченкознавства: [зб. статей] / О. К. Дорошкевич. – Х.: Держ. вид-
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особливого православного світовлаштування, що заперечило б 

“західне”; а в їхній любові до слов’ян було щось від любові 

могутнього опікуна, який ладен розпростерти над меншими 

братами своє тяжкодбайливе крило; або від палкої любові місіонера 

держаних масштабів, який потребує геополітичного простору для 

здійснення світової місії; у всякому разі, слов’ян вони скликали під 

прапори православного царизму”
25

. Неприхована іронія до 

“візантійських” ідей слов’янофілів звучить у поезії “Я не 

нездужаю…” (1858), суть яких зводиться до того, щоб “хвалить 

царя свого п’яного / Та візантійство прославлять” [II, 280]. Для 

російського консерватизму міфологічне візантійство стало основою 

для аргументації політичних програм. 

           Натомість у російських демократів поняття “візантійство” 

переважно асоціювалося з соціополітичною та духовно-релігійною 

системами, які справляли негативний вплив на російську 

християнську спільноту. Так, П. Чаадаєв вважав, що саме Візантія 

стала причиною викривлення істинної ролі християнства, що саме 

візантійство спричинило відторгнення Росії від “цивілізованого 

братства народів католицького Заходу”
26

. Ці та інші висловлювання 

П. Чаадаєва щодо спрямування суспільно-історичного вектору Росії 

спричинили до зарахування його, як зрештою В. Бєлінського, 

О. Герцена, М. Огарьова та ін., до так званого “західництва”. 

“Західники” пропонували для Росії шлях європейського розвитку, 

тоді як візантійство ставало уособленням псевдогуманізму імперії, 

критики соціального устрою, надмірних розкошів чиновників при 

владі тощо. Для “західників” візантійство уособлювало хибний 

шлях суспільного розвитку, де воля “помазаника” панувала над 

індивідуальними потребами чи інтересами.  

          Отже, для візантійської суспільної моделі характерні полярні 

смислові та оціночні інтерпретації:  у ліберально-демократичних 

колах візантійство ставало маркером імперських означень, для 
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консерваторів – взірцем для наслідування. У цілому, полярність 

смислів візантійства була тільки відгуком глобальних 

інтелектуальних, культурологічних, політичних, цивілізаційних 

проблем, об’єднаних під назвою “Росія–Захід”, що залишаються 

актуальними й дотепер.  

          Як відомо, імперський устрій Росії перейняв візантійську 

модель з домінантою ієрархічного принципу. Особливо важив 

релігійний компонент, що мав визначальний вплив на формування 

публічної культури, релігійно-політичні доктрини вибудовувались 

довкола ідей “святої віри” і “святого імператора”, а не народу чи 

землі, до якої вони належали. Саме тієї миті, вважає Е. Сміт, “коли 

російська церква досягла статусу національної автокефальної 

церкви, а релігійна спільнота стала тотожною з політичною, сама 

держава ставала дедалі автократичніша та ієрархічніша, а її 

володарі свідомо перейняли такі візантійські титули, як autocrat 

(“самодержець”) і цар, а також візантійський двірський церемоніал 

і символи”
27

. Державницькою доктриною в Росії стала імперія, що 

об’єднувала етнічні регіони “від молдаванина до фіна”. 

Православна теологія божественної обраності надавала переваги 

етнічним міфам “русского народа”, “Святой Руси”, “русского Бога” 

тощо. Як і Візантія, Російська імперія поширювалась на безліч 

етнічних та релігійних громад на просторих, культурно строкатих 

територіях, “об’єднаних” вірністю імператорові й офіційною, 

підтримуваною державою вірою. 

         Аналогічний соціально-політичний відтінок часто забарвлює 

художнє бачення Візантії у Шевченкових творах, де червоною 

ниткою проступає усвідомлення подібності суспільно-політичного 

устрою обох імперій. Поняття “Візантія”, “візантійство” поет 

використовує, насамперед, як алегорію для означення політичних 

реалій Росії, а ще – чітко вказує на візантійську спадкоємність 

російської суспільно-політичної культури. Поняття суспільно-

                                                 
27
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політичної культури є доволі об’ємним. Воно охоплює споріднені 

політичні феномени, такі як ідеологія, орієнтація, система 

цінностей тощо. Важливо, що більша частина цих категорій так чи 

так проявилася на російському ґрунті через міфологізовані 

візантійські зразки.  

          Резонно, що у Шевченковій рецепції історичне поняття 

“Візантія” виступає у статусі “чужого”, ворожого, загрозливого 

cвіту. Те, що проблема “свого” і “чужого” доволі гостро ставиться у 

творчості Т. Шевченка, слушно зауважує Д. Наливайко, 

пропонуючи для її вивчення імагологічні стратегії. Як зазначає 

науковець, “за своєю природою і структурою імагологічний 

літературний образ є ансамблем уявлень та ідей про Іншого, не-свій 

світ і культуру, що неминуче виводить цей образ на перехрестя 

проблем ідеологічних і культурологічних, нерідко й політичних. 

Він аж ніяк не є фотографічним відбиттям Іншого/Чужого, за ним 

стоїть і в нього інкорпорується автор зі своєю суб’єктивністю, зі 

своєю культурою і ментальністю, своєю ідеологією і 

ангажованістю, який не просто розгортає образ, а й експлікує його, 

цілеспрямовано чи імпліцитно, в параметрах, що визначаються 

зазначеними чинниками”
28

.  

          Так, у поемі “Гамалія” (1842) для узагальнення образу 

“чужої” Візантії поет обирає художні засоби інакомовлення через 

персоніфікацію та метонімію:   
Візантія пробуркалась, 

Витріщає очі, 

Переплива на помогу, 

Зубами скрегоче…     (р. 118-121); 

<…> 

Реве, лютує Візантія, 

Руками берег достає; 

Достала, зикнула, встає – 

І на ножах в крові німіє… (р. 122-125). 

Визначення “чужого” в поезії має ознаки не стільки запозичених 

уявлень про Візантію з історичних джерел чи актуальної на той час 
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Теорія літератури й компаративістика. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. – С. 95. 



27 
 

публіцистики, скільки сформованих під впливом фольклору 

сюжетів про турецьку неволю – Турецьку (Османську) імперію, що 

постала замість Візантії. Звідси поняття “Візантія” набуває ознак 

“мисленнєвої і ментальної настанови на сприймання Не-свого”
29

. 

Врешті, поділ простору на “свій” та “чужий” є нічим іншим, як 

виявленням національного світоглядного коду, притаманного 

українській культурі, яка повсякчас мусила поляризуватися від 

інших культурно-політичних впливів на шляху самозбереження.  

         Промовистим у Т. Шевченка є поділ на “своє” і “чуже” у 

духовно-релігійній царині. Яскравим прикладом є протиставлення 

візантійського Саваофа і Бога у поезії “Ликері” (1860): “І 

візантійський Саваоф / Одурить! Не одурить Бог” (II, 352). 

О. Яковина стверджує, що джерелом Шевченкового сприйняття 

імені Саваоф був московський варіант візантійського обряду, який 

репрезентував для поета Російську імперську Церкву з її 

використанням релігії як засобу підкорення, приниження і 

приборкання. Тому ім’я Саваоф асоціюється у поета відповідно з 

імперською владою, рабством, ідеологічними маніпуляціями, 

обманом. Більш загальне ім’я – Бог, що етимологічно пов’язане з 

поняттям “блага”, “благодаті” найчастіше у сприйняття поета 

асоціюється з особою “Спасителя-Человеколюбца” Ісуса Христа
30

. 

“Візантийский Саваоф” для Т. Шевченка – це політично чужа 

Церква, що наслідує “фарисейсько-саддукейську” ідею.  

         Словосполученням “візантійський Саваоф” поет ословлює 

тенденції сакралізації особи царя у російському політичному 

укладі. Так, аналізуючи культурно-історичні твори давньоруської 

доби, біблійні тексти, візантійські джерела, В. Живов та 

Б. Успенський наводять численні приклади найменування царя 

Богом, “образом Бога”, “праведним сонцем”, “святим”, 

“помазаником” тощо. Дослідники вбачають у цьому запозичення 

візантійського паралелізму монарха та Бога, проте ця ідея зовсім не 

означає сакралізації правителя. У Візантії “під сакралізацією 
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вбачають не просто уподібнення монарха Богові, а осягнення 

монархом особливої харизми, благодатних дарів, через що він 

починає сприйматися як надприродна сутність”
31

. У Росії ж ідея 

сакралізації особи царя “стає фактом церковного життя і 

релігійного побуту народу. Сакралізація охоплює 

найрізноманітніші сфери – державне управління, національну 

історичну самосвідомість, богослужіння, церковне учительство 

(проповідь, навчання Закону Божому) і, насамкінець, духовність. 

Більше того, царське самодержав’я набуває статусу віросповідного 

догмату”
32

. Вважаємо, що Шевченкове словосполучення 

“візантійський Саваоф” якнайточніше передає суть сакралізації 

царської влади в тогочасній Росії.      

    З іншого боку, у словосполученні “візантийский Саваоф”, 

Т. Шевченко не стільки апелював до історичного коріння 

православ’я, як це подано у коментарях до поезії “Ликері” (II, 746), 

скільки алюзивно спрямував до актуальної на той час ідеї “русского 

Бога”. До речі, поет виразно говорить про “привласнення” Бога 

російськими ідеологами ще в поемі “Кавказ” (1845), іронічно 

коментуючи месіанство російського православ’я: “Ми християне; 

храми, школи, / Усе добро, сам Бог у нас! (підкреслення наше. – 

О. Б.)” (I, 345). Досліджуючи міфологему “русского Бога”, 

С. Рейсер пише: “Історично цей вираз закорінений у біблійні 

перекази про всемогутнього Саваофа, що приходить на допомогу 

обраному народу. Поступово через свідомість віруючої людини 

подібні формулювання прищеплювалися росіянам (напр., численні 

мовні звороти про Бога в давньоруській літературі, який спасає 

руську землю від напастей), а в нові часи цей зворот усталився не 

раніше середини XVIII ст. У своїй еволюції найменування “русcкий 

Бог” трансформувалося в ідеологему російської держави. Особлива 

функція “русского Бога” полягала в охороні народу, позначеного 

знаком обраності. У цьому був “raison d’être” міфологеми, що 
                                                 
31
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звільняла державний апарат від відповідальності та передавала 

майбутнє в руки Божого провидіння”
33

.  

    У Шевченкову добу ідея “русского Бога” активно фігурувала в 

суспільно-політичній думці Росії. Найбільше вона імпонувала 

прихильникам народництва та слов’янофілам.  Особливо 

популярним стає “русский Бог” у літературі, де вживається або в 

патріотичному сенсі, або з іронією. Так, патріотичним флером 

просякнуті апеляції до “русского Бога” у творах Ф. Жуковського, 

М. Карамзіна, В. Озерова та ін. Однак, ставши словесним штампом, 

вираз “русский Бог” набуває іронічного відтінку у творах 

О. Пушкіна, П. Вяземського. У Ф. Достоєвського вбачають як 

іронічній зміст, так і спроби відтертої “націоналізації”, що порушує 

проблему релігійного етноцентризму
34

. У спробах націоналізації 

сакрального Ф. Достоєвський оприявнює ще один феномен – 

“русского Христа”.  

     Т. Шевченко рішуче засуджує вияви релігійного шовінізму. 

Зокрема, поезія “Світе ясний! Світе тихий!...” (1860) є своєрідною 

відповіддю на подібні маніпуляції загальнолюдськими цінностями. 

Тут, вважає Л. Плющ, заперечення ідолопоклонного обрядовірчого 

державно-церковного та догматизованого Бога настільки гостре, що 

межує з богохульством. “Топити явленими піч, драти з багряниць 

онучі, люльки з кадил закуряти відрізняється від войовничого 

атеїзму лише одним – все по-дружньому пропонується обдуреному 

і розіп’ятому “світу-брату”, тихому, ясному, тобто самому 

Христові, Сонцю правди. Ці та інші “блюзнірства” не свідчать ні 

про іконоборство, ні про монофізитство-монофілітство, аріанство 

та інші єресі отців Церкви”
35

. Вірогідно, тут Т. Шевченко унаочнює 

наслідки “націоналізації” Бога-Христа, коли стосунки релігії та 

нації переростають у геополітичні та ідеологічні важелі, що 
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загрожує етнофілетизмом, засудженим свого часу як єресь. У цих 

процесах змішування національного і церковного “розчиняється 

трансцендентна свобода особистості: націоналізація Бога сприяє 

перетворенню суспільства в керований натовп”
36

.  Тому й просить 

Т. Шевченко Спасителя – “світа-брата” – “просвітитися над нами”, 

тобто “всупереч традиціям догматизованого обрядового 

православ’я постулює відродження первісного Христового вчення, 

очищеного від пізніших церковних умовностей, сугестіює жадане 

повернення до віри, культивованої за апостольських часів…”
37

.  

       У контексті “націоналізації” Бога варто звернути увагу на 

Шевченків вислів “милий Боже України” (“Гамалія”). О. Яковина 

вважає це звертання виявом “народної мітологічної ментальності, 

яка локалізує універсальне”
38

. Подібне звернення до Бога потребує 

ширшого коментаря. Так, у поемі подаються авторські підказки, а 

саме: сюжет розвивається на чужині, за текстом – у 

Туреччині/Візантії. Логічно, що молитись “чужим” Богам, як-от 

Аллаху чи візантійському Саваофу, козакам-українцям не личить. 

Тому: “Козаки-сердеги. <…> / По-своєму Бога в кайданах 

благають…” (p. 73–74). “По-своєму” значить або “українською 

мовою”, або ж “дотримуючись свого церковного обряду”, оскільки 

козаки звертаються до “свого” Бога:  

“О милий Боже України! 

Не дай пропасти на чужині, 

В неволі вольним козакам! 

І сором тут, і сором там — 

Вставать з чужої домовини, 

На суд Твій праведний прийти, 

В залізах руки принести…” (p. 76–84). 

Зауважимо, що структуралізація світу на “свій” і “чужий” у поемі 

проходить на рівні віросповідальної ідентичності. До того ж, “Бог 

України” Т. Шевченка наближається до біблійних парадигм “Бога 

Ізраїля” з домінуючою концепцією сакрального простору.            
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         В інших творах, символом Не-свого виступає імперська Росія 

вкупі з російським православієм, що було частиною 

бюрократичного апарату. Ієрархічний суспільний устрій царської 

Росії стає об’єктом нещадної сатири у поезії “Сон (Комедія)” 

(1844): 
                   За богами — панства, панства 

В серебрі та златі, 

Мов кабани годовані, 

Пикаті, пузаті!.. 

Аж потіють, та товпляться, 

Щоб по ближче стати 

Коло самих: може, вдарять 

Або дулю дати 

Благоволять; хоч маленьку, 

Хоч півдулі, аби тілько 

Під самую пику. 

І всі уряд поставали 

Ніби без’язикі — 

Анітелень   (p. 329–342). 

<…..> 

Дивлюсь, цар підходить 

До найстаршого... та в пику 

Його як затопить!.. 

Облизався неборака; 

Та меншого в пузо — 

Аж загуло!.. А той собі 

Ще меншого туза 

Межи плечі; той меншого, 

А менший малого, 

А той дрібних, а дрібнота 

Уже за порогом 

Як кинеться по улицях, 

Та й давай місити 

Недобитків православних, 

А ті голосити; 

Та верещать; та як ревнуть: 

“Гуля наш батюшка, гуля! 

Ура!.. ура!.. ура! а-а-а...” (p. 345–372). 

У наведеному уривку Т. Шевченко чи не найдокладніше засвідчує 

факти підміни моральних засад християнства релігійно-обрядовим 

та  політично-імперським візантійством. “Представлена в поемі 

політична ієрархія Росії, – вважає О. Яковина, – є такою, що руйнує 
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всі рівні людської особи: руйнує духовно, ментально і навіть 

фізично. Відповідно до природного та позитивного права ієрархія 

як структура всього створеного світу і структура суспільства має 

забезпечувати нижчим елементам захист з боку вищих. Історично у 

цивілізованому світі ієрархічні структури поставали як духовний 

спектр захисту сильним слабкого через право союзу, який назвали 

державою. За християнською традицією, Церква освячує цей 

соціальний захист. Але так мало би бути. У Шевченковому “Сні” 

проілюстровано цілковиту руйнацію до протилежного принципу: 

Церква підпорядкована державі, релігія – політиці, а отже, 

духовність набирає рис ідеології. Рабство постає в Росії принципом 

духовним і соціальним. Цар стає “батюшкой”, тобто сакральною 

особою. Право (захист сильним слабкого) є відсутнім. Проте є 

закон, норма, яка “освячує” не турботу сильного про слабкого 

заради спільного блага, а самочинство, що межує не лише з 

деспотизмом, але й із дикунством”
39

. Дослідниця слушно проводить 

паралелі між візантійською та російською формами публічної 

культури, за якою держава і церква доповнювали одна одну в 

ідеальній гармонії під владою святого імператора/царя, і це 

відображало визначений божественною волею глобальний устрій. 

“Оскільки в Новому Заповіті не було виразної політичної моделі 

спільноти, – пише Е. Сміт, – церква, вже не кажучи про пізніших 

християнських володарів, повернулася до ідеалу помазаної, 

священної монархії, надто по тому, як Константин і його 

наступники прийняли й адаптували християнство як панівну 

релігію Римської імперії”
40

. Убачаючи аналогії між ієрархічними 

устроями обох імперій, Т. Шевченко сприймає поняття 

“візантійство” як політичний девіз, під пропагандистськими 

гаслами якого відбувається реконструкція імперських ідеологем.  

          Візантійський обряд московської Церкви уособлював для 

Т. Шевченка святенництво та обрядовірство, що за зовнішніми 

виявами віри в Бога нівелювали засадничі християнські чесноти. Як 
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зауважує В. Яременко, обрядовірство іманентно передбачає 

догматично-культове протистояння. Це його природна ознака. 

Особливо вона проявляється, на думку вченого, “у взаєминах 

різних напрямків і структур однієї і тієї ж релігії, бо тоді сутнісна 

та-ж-самість якраз і виявляє себе в розмаїтих зовнішніх формах, що 

неминуче виходить на передній план, особливо у кризові періоди 

історичного розвитку”
41

. Безперечно, Т. Шевченко усвідомлював, 

що православна віра використовувалась Російською імперією як 

засіб політичної агресії. Так, у своєму “Щоденнику”, серед вражень 

від міста Чебоксари, відвідане дорогою із заслання, поет залишає 

в’їдливі коментарі щодо релігійної доктрини самодержавної Росії: 

“Ничтожный, но картинный городок. Если не больше, так по 

крайней мере на половину будет в нем домов и церквей. И все 

старинномосковской архитектуры. Для кого и для чего они 

построены? Для чувашей? Нет, для православия. Главный узел 

московской старой внутренней политики – православие” (V, 102).   

           Ця думка знаходить і художнє втілення. У поемі “Кавказ”, 

викриваючи російське православ’я, поет ототожнює його з 

імперською політикою експансії і гноблення:     

                                       Храми, каплиці, і ікони, 

І ставники, і мирри дим, 

І перед обра[зо]м Твоїм 

Неутомленниє поклони. 

За кражу, за войну, за кров, 

Щоб братню кров пролити, просять 

І потім в дар Тобі приносять 

З пожару вкрадений покров!! (p. 134–241). 

Релігійність як “православний цезарепапізм-візантійщину” 

Т. Шевченко категорично відкидає, адже він несе з собою 

“поганізацію”, розтління, забруднення людини, обрядовірство. 

Державно-бюрократична ієрархія церков розділяє людей, нищить 
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братство й любов, Господню благодать. Вона витворює теологію 

догматів, якими розділяє вселенське християнство
42

.   

           Отже, поняття “візантійство” у творах Т. Шевченка має тісну 

прив’язку до суспільно-політичних репрезентацій у сучасній йому 

Російській імперії. Образ “візантійства” у Шевченковому світогляді 

складений під впливом прогресивних ідей О. Герцена  П. Чаадаєва, 

а також історичної літератури (Е. Гіббон).  Безперечно, що для 

поета близькими є передові погляди, що формуються в 

демократичних колах, де Візантійська імперія символізувала 

тогочасну Росію з усіма вадами: абсолютизмом, державно-

бюрократичною ієрархією, непомірними розкошами 

“властьімущих”, корупцією, цензурою, невіглаством, політичними 

доктринами православ’я. Так, у висловах “візантійство 

прославлять”, “візантійський Саваоф” оприявнюються 

опосередковані відгуки слов’янофільських ідей про “візантійський 

ідеал” у суспільному та історичному розвитку, опорою якому є 

православна церква та інститут царату. Безсумнівно, Шевченкові 

були ворожими подібні політичні доктрини, тому художнє бачення 

“візантійства” найчастіше набирає обрисів “чужого”/ворожого, 

загрозливого cвіту, світу “безобразных суздальских идолов”, 

“индийского безобразия”, “византийских чудовищ”, світу, де 

“ховають омертвілого Бога живого в око в кіоті, в явленні ікони”
43

. 

З другого боку, візантійство (у позитивному розумінні), пов’язане з 

православною духовністю, з близьким йому церковним обрядом 

(поет любив відвідувати літургію, часто приймав Святе Причастя), 

архітектурою (Шевченкові замальовки українських храмів), 

іконописом (спроби писати запрестольні образи), сприймається як 

невід’ємна складова культури українського народу. Переважно 

епізоди, де відтворено обрядові дійства, забарвлені відповідним 

флером емоційного піднесення (численні прощі до Києва Ганни, 

акафісти у поемі “Наймичка”, епізод вінчання у “Гайдамаках”, 

хресний хід у поезії “У неділеньку святую…”, фрагменти служб з 
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читанням “Апостола” (“Москалева криниця”), співанням псалмів, 

тризна, означена поетом як назва цілого твору (“Тризна”) тощо). Як 

свідчать поетичні та прозові тексти Т. Шевченка, важливою 

частиною його світорозуміння є релігійна, богослужбова 

література, пошана до апостолів, до вчення отців Церкви.  

 

 

Візантійська парадигма символу:  

іконічність художнього образу в “Кобзарі”  

 

          Дослідження культурного впливу Візантії на київські землі 

вже понад два століття, змінюючи та залучаючи все нові підходи та 

стратегії, займають важливе місце у працях вітчизняних на 

зарубіжних учених (В. Бичков, О. Веселовський, В. Живов, 

А. Головко, Р. Демчук, А. Домановський, Ю. Кулаковський, 

О. Лідов, Д. Ліхачов, Ю. Лотман, О. Каждан, О. Пилип’юк, 

І. Соколов, Д. Степовик, Дж. Тойнбі, Б. Успенський, І. Франко, 

І. Шевченко, Н. Яковенко та ін.). Сьогодні, вважає О. Лідов, праці 

пов’язані з візантійською тематикою стикаються з певними 

труднощами, адже методологія, розроблена західною наукою в 

рамках позитивістичних тенденцій, нерідко виявляється 

неефективною у спробах з’ясувати механізми метафорики 

візантійської свідомості, що спирається на “принцип іконічного, 

ключового для розуміння мистецького, де художній образ бачився 

не декларацією чи ілюстрацією, а посередником, що поєднує земне 

та небесне”
44

. Поряд з уже відомими розвідками візантійсько-

українського діалогу на генологічному, тематологічному, 

морфологічному, інтертекстуальному, історіографічному рівнях 

(О. Білецький, П. Білоус, С. Бондар, М. Гнатишак, С. Єфремов, 

Л. Задорожна, С. Задорожна, І. Ісіченко, Є. Лебідь, В. Микитась, 

Я. Мишанич, В. Перетц, О. Сирцова, О. Сліпушко, І. Франко, 

Д. Чижевський та ін.) на дослідницьку увагу заслуговує іконічна 
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концепція символу, яка через візантійську та києворуську 

літературу унаслідок рецепції/традиції знайшла своє втілення у 

творах українського поета.           

          Як відомо, основна специфіка візантійської культури полягає 

в тому, що тут проблема екзегези Святого Письма 

“викристалізувала феноменальну цінність символічних образів, 

якими наповнювалася тогочасна літературно-мистецька свідомість 

на теренах і світської, і сакральної творчості”
45

. До того ж, 

теоретичні засади християнського мистецтва формувалися з 

урахуванням палких дискусій між іконошанувальниками та 

іконоборцями. Нікейський Вселенський Собор визначив статус 

ікони як канонічного образу Богоматері та Ісуса Христа, утвердив 

відповідність живописного зображення до словесного тексту як 

ознаки інформативно-комунікативного сегмента християнської 

культури. Тому ключовими в методологічних підходах до вивчення 

візантійської культури є поняття “ікона” та “іконічне”, де 

“іконічне” – це сприйняття світу як образу іншої реальності в 

рамках релігійної свідомості
46

.  

          Вважають, що поняття “іконічність” має категоріальний сенс. 

Іконічність, на думку В. Лєпахіна, прийнятна у всіх проявах 

людського життя як “внутрішня якість і здатність окремої людини, 

сім’ї, колективу, часу, простору, місця, події, явища, дії, речі, 

тексту, предмету мистецтва, навіть думки й наукової або 

філософської теорії бути двоєдністю <…> небесного й земного, 

бути образом першообразу”
47

. У своїх розмислах учений 

відштовхується від християнської релігійної традиції, в якій увесь 

земний світ вважається іконою. Так, в онтологічному плані 

іконічність – це принцип устрою двоєдиної структури світобудови; 

у гносеологічному – це спосіб пізнання світу видимого як ікони 

світу невидимого; в естетичному – це внутрішня властивість речі, 
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художнього твору, що має нерозривну єдність з матеріальним і 

духовним світом. Відтак, іконічним називається все те, що 

використовує сутнісний принцип ікони – не передає, не відтворює, 

а виявляє ідею, свідчить про першообраз
48

.    

          Принцип іконічності у Візантії став “точним корелятом 

духовних інтенцій візантійського світу і домінантним імпульсом 

виявлення художніх закономірностей у різних видах мистецтва, у 

т. ч. літератури, через іпостась символічних образів”
49

. Парадигма 

іконічності отримала чіткі методологічні орієнтири у працях таких 

візантійських апологетів, як Діонісій Ареопагіт, Максим 

Сповідник, Теодор Студит, Григорій Палама. У теорії образу 

“осмисленоструктуральним” (О. Пилип’юк) підходом вирізняється 

Йоан Дамаскін, який виокремлює шість образів-ікон: образи 

природні, субстанціональні, ті, що пов’язані з Тринітарним 

догматом Отця–Сина–Духа Святого; ідеальні прообрази всього 

світу в його історичному розвитку (або світ макрообразів як це 

тлумачить сучасна теорія літератури); образ людини, створений за 

Божою подобою – особи, у якої розум, слово і дух подібні до 

іпостасей святої Трійці; образи іконічні, що охоплюють структури, 

форми і зображення зі Святого Письма (Діонісій Ареопагіт 

класифікував їх як алегорії та символи); знакові образи; образи-

меморії (спогади), які актуалізуються іконічно або вербально. У цій 

класифікації образ не є ізоморфним до зовнішньої форми 

прототипу, а здатен розкодувати його прихований смисл, те, що 

невидиме, те, що не відбулося. У такий спосіб Йоан явно проводив 

зв'язок між естетикою літератури та естетикою образотворчого 

мистецтва; розвиваючи цю ідею, він трактував образи як 

метафори
50

. Логічно, що іконічність як особливий модус мислення 

та світовідчуття разом з візантійською традицією була перейнята 

києворуським письменством.  
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          Досліджуючи взаємозв’язки Візантії та Русі/України, 

науковці означують їх як вплив, трансплантацію, мімезис, діалог 

тощо. Діапазон цих категорій засвідчує ключові моменти 

культурної взаємодії, проте це лише “робоча термінологія, 

пропущена крізь фільтр нових концепцій”
51

. Наприклад, Ю. Лотман 

розглядає вплив візантійської культури в межах діалогу, що 

вкладається у двоетапну схему. У першій фазі спостерігається 

почергова активність то інформуючої, то приймаючої сторони. У 

той час, коли один із учасників діалогу здійснює передачу певних 

текстів, інший – зберігає паузу і знаходиться на прийомі. На 

другому етапі розробляється мова спілкування. Спочатку – це 

односторонній потік текстів, що відкладаються в пам’яті 

приймаючої сторони, причому пам'ять на цьому етапі фіксує тексти 

чужою, незрозумілою мовою. Потім спостерігається опанування і 

вільне користування чужою мовою, засвоєння правил творення 

чужих текстів і формування за цими правилами аналогічних. “Тоді 

наступає критичний момент, – пише Ю. Лотман, – чужа традиція 

трансформується на основі виключного семіотичного субстрата 

“приймаючої” сторони. Чуже стає своїм трансформуючись і часто 

докорінно змінюючи свій первісний вигляд”
52

, що перегукується з 

теорією “зустрічних течій” О. Веселовського, згідно з якою 

запозичення передбачає спільність психічних процесів, коли в того, 

хто запозичує, виникає “схожий напрям думок, аналогічні образи і 

фантазії”
53

. Східноєвропейські спільноти не переймали візантійську 

модель огульно, вважає Д. Оболенський, “у кожному окремому 

випадку ця модель пристосовувалася своїми новим периферійним 

ареалами до місцевих потреб і умов за допомогою відбору, в 

                                                 
51

 Грицик Л. В. Українська компаративістика: концептуальні проекції: [монографія] / Л. В. Грицик. 
– Донецьк: Юго-Восток, 2010. – С. 155.  
52

 Лотман Ю. М. Проблема византийского влияния на русскую культуру в типологическом 
освещении / Ю. М. Лотман // Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3-х т. – Таллин: “Александра”, 
1992. – Т. 1: Статьи по семиотике и типологии культуры. – С. 122. 
53

 Веселовский А. А. Разыскания в области русских духовных стихов / А. А. Веселовский // Сборик 
ОРЯС АН. – 1889. – Т. 16. – № 6. – С. 117. 



39 
 

процесі якого різні її елементи чи то приймалися, чи відкидалися, 

чи трансформувалися”
54

.  

  У візантійсько-руських взаєминах можна увиразнити такі 

явища генетико-контактних зв’язків, як рецепція (адаптація 

запозиченого матеріалу, його переосмислення у новому 

національно-культурному середовищі, творче перетворення і 

засвоєння) та міжлітературна комунікація – діалог національних 

письменств і загалом культур. Однак, поняття “діалогу” аж ніяк не 

покриває того складного процесу відбору і трансформації, який 

відбувається при рецепції елементів візантійської культури та їх 

освоєнні нової системою. У зіставленні києворуської та 

візантійської культур важить, на думку В. Живова, “поєднання двох 

ракурсів – погляду з Візантії і погляду з Києва. Погляд з Візантії 

визначає, що саме з візантійської культури засвоювалося на Русі; 

погляд з Києва вирішує проблему того, в яку нову систему 

перетворилися елементи візантійського походження і якими були 

принципи функціонування цієї системи”
55

. Учений наголошує на 

гетерогенній природі візантійської культури, яка поєднує дві 

візантійські традиції, які, як правило, поділяють на світську і 

духовну, або аскетичну і гуманістичну. Це ніби корені двох 

культур, у яких поєднуються елементи християнської й античної 

спадщини, але поєднуються по-різному і в різній пропорції
56

. Це 

важливо з огляду на проблему ґенези засвоюваних слов'янами 

елементів в одній з цих традицій: з'ясуванню підлягає не тільки 

візантійське походження окремих явищ, а й те, якої саме 

візантійської культурної традиції вони сягають. Безсумнівно, що в 

першу чергу в Київську Русь переходила традиція духовна, 

аскетична, оскільки “поширення християнства серед варварів 

уявлялося найважливішим завданням”
57

.  
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  Вагомим внеском у дослідження візантійсько-українського 

діалогу вважають науковий доробок І. Франка. Його праці мають 

пряме відношення до перших паростей порівняльних досліджень в 

українському літературознавстві. Франкові порівняльні студії у 

закресі візантійської культури демонструють обізнаність з працями 

Т. Бенфея та О. Веселовського, зокрема з теорією запозичень. У 

широкому діапазоні культурно-мистецьких впливів Візантії увагу 

І. Франка насамперед привертав “книжково-літературний” аспект, 

для вивчення якого пропонуються два підходи рецепції – науковий 

(рецензії, статті, розвідки) та художній (переклади, переспіви, 

твори на запозичені через візантійську літературу сюжети)
58

. 

Зауважимо, що в оцінці візантійського впливу І. Франко не уникає 

суперечливих оцінок. Так, у статті “Візантійська література” поряд 

звучать як антивізантійські інвективи (“Візантія!, Візантійщина! 

Адже ж се мало що не лайка, а в усьому разі слово, котре мимоволі 

викликає в уяві виображення якоїсь мертвеччини, чогось сухого, 

неприродного і закостенілого. <…> Пощо нам звертати увагу на ту 

візантійщину, котра стільки віків давила нас, придушувала в нас 

всякі пориви до самодіяльності і від котрої ми й тепер іще за 

законами духовного атавізму не зовсім свобідні”
59

), так і думки, що 

переконують у необхідності “докладного вивчення візантиністки, 

що є неминучим і дуже важливим складником студіювання нашого 

власного розвитку”
60

.  

  У візантійському “книжково-літературному впливі” велику 

роль відіграла перекладна лiтература, яка була серед перших 

зразків книжності на наших теренах і  мала  практичну мету. Її 

завданням було дисциплiнувати волю поборникiв нового 

релiгiйного культу у визначеному напрямi, прищеплювати новi 

поняття, новi почуття, нову поведiнку. Цiлi естетичного впливу 
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зовсiм не мались на  увазi,  але  вплив естетично-емоцiональний 

приходив сам собою
61

. Оскільки літературна традиція Давньої 

Русі/України концентрувалась довкола книг релігійного змісту, то 

твори іншого ідейного та жанрового спрямування, що 

продовжували античну традицію, не перекладались або ж не було 

взагалі: “Цих творів Візантія не імпортувала в країни, які хотіла б 

зробити своїми культурними колоніями. Передавалось лише те, що 

було абсолютно необхідне для потреб нового християнського 

культу, або те, що своїми властивостями і змістом могло сприяти 

візантійській культурній гегемонії над “варварами”, що їх вона 

“цивілізувала”
62

. 

         Однією з причин недиференційованості словесної творчості 

православно-слов’янського регіону Д. Наливайко вважає те, що 

грецька мова, друга з класичних мов, яка була мовою східної 

частини античного світу, не мала в православному регіоні такого ж 

статусу й поширення, таких самих функцій, що їх мала латина в 

середньовічній Західній Європі. Вона не була спільною для Візантії 

і православно-слов’янських країн мовою Церкви, адміністрації, 

освіти, культури й літератури, а це означає, що слов’янські країни 

не мали безпосереднього виходу до грецької античності та її 

культурних та літературних багатств, а отже, й необхідної 

передумови для виникнення чогось подібного до “латинського 

середньовіччя” або “візантійського класицизму”; їх літературною 

мовою була старослов’янська, якою робилися числення переклади з 

візантійської книжності, проте це була головним чином 

канонізована візантійська православно-християнська література”
63

. 

Логічно, що університетський викладач І. Франка Омелян 

Огоновський емоційно називав перекладену з грецької повістеву 

                                                 
61

 Білецький О. Перекладна література візантійсько-болгарського походження; [Електронний 
ресурс] / О. Білецький // Білецький О. Літературно-критичні статті / Упоряд., авт. приміт. 
М. Л. Гончарук. – К.: Дніпро, 1990. – Режим доступу: http://www.bookz.ru/authors/bilec_kii-
o/biletcky.html. 
62

 Там само. 
63

 Наливайко Д. С. Культурно-історичні спільноти й міжнаціональний літературний процес (на 
матеріалі літератур Середньовіччя) / Д. С. Наливайко // Наливайко Д. С. Теорія літератури й 
компаративістика. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. – С. 61.  

http://www.bookz.ru/authors/bilec_kii-o/biletcky.html
http://www.bookz.ru/authors/bilec_kii-o/biletcky.html


42 
 

літературу “недоїдками, що падали з “трапези” розкішних 

візантійців”
64

.           

         Розходження в оцінках літературно-мистецького впливу 

візантійської спадщини на культурний розвиток Русі/України є 

сталою ознакою як політичного, так і наукового дискурсу, що 

зберігається до нині. Наприклад, однозначно позитивну оцінку 

отримує візантійство у митрополита Іларіона: “Все найголовніше в 

нашій культурі взяли ми з Візантії”
65

. Більш прискіпливо оцінює 

візантійство Йосип Сліпий, який за цим терміном бачив “означення 

найгірших хиб характеру та звиродніння людської культури: 

хитрість, сервілізм, чванливість, впертість, самолюбство, 

самодержавство, цезарепапізм, політична безоглядність, 

неморальність, виставність, релігійний фанатизм, заскорузлість 

і т. д.”
66

. Підкреслюючи високий культурний та духовний рівень 

ранньовізантійського періоду, дослідник не оминає соціально-

політичної складової, заснованої на принципі підпорядкування. 

С. Томашівський вважає, що вибір київського князя був трагічною 

помилкою, бо прийняття східнохристиянської моделі християнства 

прирекло Давню Русь на духовний застій, що позбавив її 

можливості бути членом європейської спільноти
67

. Натомість 

І. Лисяк-Рудницький поєднує у своїх рефлексіях щодо візантійства 

позитивні й негативні оцінки цього явища: “Пересадження багатої 

грецько-візантійської культури <…> на сприятливий ґрунт молодої 

слов’янської країни дало спонуку до швидкого розквіту Київської 

Русі, яким вона себе прирівнювала до відносно найбільш 

розвинених частин тогочасної Європи. Правда, візантійство, 

незважаючи на весь свій блиск і вишуканість, на довшу мету 

зраджувало деякі разючі вияви кволості. Воно було радше 
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статичним і йому бракувало того надзвичайного динамізму і 

творчої снаги, що їх латинське християнство розгорнуло після 1000 

р., у романську й готичну епохи”
68

.  

         Однак, попри звинувачення в статичності і відсутності 

динаміки, церковна й культурна візантинізація більшості східних 

слов’ян була подією переломного значення. Вона вплинула на 

середньовічну та постсередньовічну історію Східної Європи; 

більше того — наслідки її видимі і нині. Чи ці наслідки належить 

оцінювати як корисні, чи як шкідливі — це справа шкали вартостей 

оцінювача, а вона залежить від багажу історика і від політичних 

поглядів його читачів
69

.  

         Як відомо, через вкрай несприятливі обставини – монголо-

татарську навалу на Русь/Україну – літературний процес був 

надовго загальмований. Це спричинило зниження або й зникнення 

культурного руху, консервацію структур духовного життя. 

Першочерговим завданням стало збереження існуючих форм і 

традицій. Через це вимальовується уявний образ “візантійщини”, 

яка нібито скувала культурний поступ країни. Однак, Д. Наливайко 

переконаний, що необхідно враховувати такі деструктивні 

історичні чинники, як інвазії, завоювання, іноземне поневолення, 

безперервні руйнівні наїзди. “Варто тут нагадати, що сучасні 

західні вчені Високе середньовіччя, яке було першим потужним 

злетом культури в постантичній Європі, ставлять у пряму 

залежність від того, що в ХІ-ХІІ ст. припинились інвазії норманів, 

арабів та угорців у Західній Європі і вона отримала можливість 

стабільного культурного будівництва. На український землях така 

можливість не з’явилась до кінця епохи Високого середньовіччя, а 

в наступну, в XV-XVI ст., ситуація навіть погіршилася”
70

. Отже, 

уповільнення розвитку давньоруського літературного процесу було 
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спричинено не стільки “статичністю” візантійської традиції з її, так 

би мовити, “консервативними” канонами та домінуванням духовної 

літератури, скільки історичними чинниками, через що й “зависло” 

становлення світської писемної літератури з її розгалуженою 

жанрово-стильовою системами.  

  Разом з літературною спадщиною візантійських митців 

русичами була трансплантована й іконічність, втілена в 

символічних образах. “Оскільки світ значень художнього твору 

стосується не тільки сфери поточної комунікації, але й тих 

семантичних систем, що до появи цього твору вже існували, то 

потенційних корегувань текст вимагає і від свого літературного 

оточення,” – слушно зауважує О. Астаф’єв. “Кожен новоявлений 

твір більшою або меншою мірою змінює літературну обстановку, бо 

виявляє свою сполучність (або розрив) з усім багатством будь-коли 

створених текстів, виконуючи роль “тексту в текстах”. Це говорить 

про те, що семантична структура тексту залежить не тільки від 

структури свідомості, яка його створила, а й від універсальної 

сфери колективного підсвідомого, яке щонайтісніше пов’язане з 

розшифруванням і реконструкцією знакових систем попередніх 

культур, стабільністю деяких жанрових систем, незалежних від 

соціально-історичних змін”
71

. Оскільки києворуська література та 

творчість Т. Шевченка розвивались у силовому полі християнської 

(візантійської) традиції, то доречно вказати на опорну аналогію 

поетологічної парадигми як Шевченкових творів, так і творів 

української літератури давнього часу – іконічність.  

  Власне, іконічність як особливий модус світовідчуття слід 

відрізняти від поняття “іконічність”, запроваджене у семіотичній 

концепції Ф. де Соссюра як реакція на довільність мовних знаків та 

умовної, конвенційної природи взаємозв’язку між означеним і 

означуваним. Ч. С. Пірсом та його послідовниками сформовано 

концепцію трьох типів знаків. Пірс називав їх символами, індексами 

й іконами. У символі, за Пірсом, між означеним і означуваним нема 
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внутрішнього зв’язку. Саме тут, вважає В. Лєпахін, починаються 

запитання, адже таке використання терміна “символ” розриває 

столітню традицію від ранньохристиянських письменників та 

Діонісія Ареопагіта до П. Флоренського і О. Лосєва. Символом в 

богослов’ї, філософії, мистецтві традиційно виступало певне 

органічне поєднання означника та означуваного. Безперечно, що 

релігійне (християнське) розуміння символу принципово 

відрізняється від того, що панує в структуралізмі. Ідучи на поступки 

сучасній теорії знака, В. Лєпахін пропонує для структуралістів та 

прихильників семіотичної іконічності термін “іконізм”, який є 

виразником зовнішньої відповідності означника та означуваного, 

натомість поняття “іконічність” слугує для означення не тільки 

зовнішньої відповідності, але й, що головне, внутрішніх 

взаємозв’язків. Розбіжність у питаннях термінології, імовірно, 

зумовлена розбіжністю у визначенні поняття “ікона” (icon) в 

англійській та українській мовах. У сучасному словнику Системи 

Електронних Словників ABBYY Lingvo подано такий переклад. 

Отже, “icon” – це: 1) ікона; 2) значок, образ, зображення; 3) 

відображення (в електронній почті); 4) піктограма, проф. іконка. 

Далі йдуть словосполучення: document icon, folder icon, group icon, 

preferences icon, backtrack icon; icon file, icon interface, icon resource; 

iconic interface, iconic model, iconic programming, iconic 

representation, iconic storage, iconic structure, iconize button
72

 та ін. 

Тут рідне і святе слово “ікона”, зауважує В. Лєпахін, вживається 

поряд з неологізмами, запозиченими з інформатики, втрачаючи 

первісне значення, актуальне і донині для мільйонів людей. Щодо 

рівнів іконічності, то порівняно з В. Моррісом, який упорядковує 

“шкалу” іконічності від найпростіших ізоморфних  знаків до 

умовних, так би мовити, по горизонталі, В. Лєпахін бачить 

іконічність у вертикальному вимірі, посилаючись на класифікацію 

Йоана Дамаскіна, оскільки більш високий ступінь іконічності 
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характеризується не ізоморфізмом, а здатністю співвідноситись з 

першообразом, перебувати у єдності з ним, являти його
73

.  

          Безперечно, що іконічна парадигма символу у Т. Шевченка 

стала логічним продовженням києворуської та ще далі – 

візантійської традиції, в основі яких лежить одна основа: 

універсальний принцип християнських світоглядних та естетичних 

принципів. Мотиви і образи Шевченкових творів органічно 

вписуються до системи  іконічності Йоана Дамаскіна. Наприклад, 

до світу прообразів дослідники відносять “попередні зображення 

майбутнього у Старому Завіті, але також прообрази майбутніх 

подій, дані у Новому Завіті, наприклад, Страшний Суд”
74

. Одразу 

ж, для аналогії, напрошуються Шевченкові рядки: “Чи буде суд! Чи 

буде кара! / Царям, царятам на землі? / Чи буде правда меж 

людьми? / Повинна буть, бо сонце стане / І оскверненну землю 

спалить” (“О люди! Люди небораки!” (р. 22–26), в яких ідея 

Страшного Суду за функцією “дзеркала” та “вікна” одночасно є 

“дзеркалом” картини Страшного Суду з Євангелія, але через 

“вікно” проходять алюзії до реальності, і навіть далі – стають 

прообразом майбутніх подій
75

.  

    Відповідно до класифікації іконічні образи у творах 

Т. Шевченка охоплюють структури, форми і зображення зі Святого 

Письма: біблійні царі, пророки, Єрусалим, Юдея, біблійні теми 

(спасіння, обраного народу, завіту, Божої кари, благовіщенння, 

розп’яття, воскресіння), притчі (про блудного сина, про кукіль та 
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ін.), топоси подвижництва, святості, дива, локуси раю/пекла, 

знакові образи хреста, храму/монастиря тощо. До іконічних образів 

належить і образ людини, створений за Божою подобою. Так, 

глибоке розуміння суті Божої подоби в людині оприявнюється у 

настійливому Шевченківському заклику: “Умийтеся! образ Божий 

/ Багном не скверніте” (”І мертвим, і живим…”) (ІІ, 351). 

Присутній у Т. Шевченка й ідеальний прообраз світу, як-от світ-

ікона: “І світ Божий як Великдень” (“На вічну пам'ять 

Котляревському” (І, 90) з використанням притаманного 

давньоруській літературі христологічного архетипу Воскресіння 

[докл. про це у підрозділі: Естетика Т. Шевченка: візантійська 

традиція у трансформаціях кордоцентризму].  

    Однак, найвище у системі класифікації іконічних образів, за 

Йоаном Дамаскіном, стоїть триєдність Бога-Отця, Бога-Сина та 

Бога-Святого Духа. Як зауважує Д. Степовик, “шанобливе 

синівське ставлення Шевченка до трьох осіб одноістотної й 

нероздільної Трійці, до Богородиці і святих, повага до ікон і 

особисте малювання ікон, численні рисунки на релігійні теми – все 

віддзеркалює його християнський світогляд, його віру в Бога”
76

. 

Субстанціональні образи, пов’язані з Тринітарним догматом, доволі 

часто виконують роль опорних констант поетикальної 

архітектоніки Т. Шевченка в образах Бога, Ісуса Христа, рідше – 

Святого Духа. У шевченкознавчих студіях проблема Святої Трійці 

залишилась маловивченою, натомість існують доволі численні 

розвідки, присвячені аналізові однієї з іпостасей Бога (І. Дзюба, 

Є. Нахлік, Л. Луців, В. Пахаренко, Є. Сверстюк, Д. Степовик, 

Л. Ушкалов, В. Яременко та ін.).  

    Свого часу концепт “троїстості” у Шевченковій творчості 

аналізував С. Балей
77

. До речі, у розвідці вчений практично не 

торкається богословських концепції феномена “трійці”, керуючись 

виключно засадами психоаналітики. Зокрема, приводячи приклади  
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поезій, С. Балей аналізує число “три”. Такий прийом, на думку 

вченого, є елементом романтичної образності поезій, закорінених у 

народну традицію. “Трійця, – пише С. Балей, – грала з давніх давен 

у релігійних віруваннях, обрядових культах, у всіх забобонах і 

чарах та різних формулах заклинання упривілейовану ролю. З цієї 

причини займає вона також у народніх віруваннях і переказах і 

взагалі в цілій народній словесности видне місце”
78

. Окремо 

виділяє дослідник “трійцю” як конструктивний чинник наративного 

дискурсу Т. Шевченка. Це стосується і листів, і “Щоденника” 

поета
79

. Все ж основну увагу в розвідці зосереджено на питаннях 

психоаналізу. Так, у ”трійці” вчений вбачає своєрідний “комплекс”, 

що є “низкою тих зображень та почувань, які у внутрішньому 

життю даного чоловіка (Т. Шевченка. – О. Б.) висуваються на 

перший плян, підчиняючи хід внутрішніх явищ. Такі комплекси 

витискають своє тавро на всякій творчості даного чоловіка”
80

. Свої 

твердження С. Балей аргументує такими автобіографічними 

феноменами Т. Шевченка, як період “трьох літ”, три сни, описані у 

“Щоденнику” у період захоплення п. Піуновою, образ дівчини-

матері-покритки, що теж вкладається у троїсту концепцію. “Трійця, 

– виснує дослідник, – є формуючим, хоч зразу не видним та для 

самого творця невідомим чинником. <…> Мала вона у нашого 

поета чимсь більше, як тільки артистичним засобом, що мала вона у 

психіці Шевченка ширше та загальніше значіннє, висновуючись із 

особистих нахилів поета, що сягають поза межі артистичної 

сфери”
81

.  

          Поза сферою підсвідомого, що її намагався зрозуміти 

С. Балей, тринітарна концепція у творах Т. Шевченка мала скоріше 

ознаки “художньої екзегези” канонів Святої Трійці, оскільки під 

таким кутом тексти Святого Письма постають не стільки критерієм 

істинності у традиційному богословському розумінні, а радше 

набувають вербалізованих прикмет буття у смислових конструкціях 
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і символіко-алегоричних образах та образних імпровізаціях. 

В. Сулима, авторка практично єдиного дослідження в українському 

літературознавстві, присвяченого Святій Трійці в 

давньоукраїнській літературі, наголошує на важливості вивчення 

рецепції вчення про Святу Трійцю при порушенні проблеми 

рецепції Святого Письма в давній українській літературі, “оскільки 

саме вчення про триіпостасного Бога надало візантійській 

християнській екзегетиці нового богословського і філософського 

виміру (сформувало християнську інтерпретацію старозавітних 

текстів, закріпило традицію прочитання текстів Старого й Нового 

Завітів як духовного і семантично-образного інтертексту – власне 

християнського канону Біблії), а в наступні віки визначало важливі 

вектори розвитку європейської, в тім числі й слов’янської, тобто й 

давньоукраїнської, гуманітарної думки”
82

.  

          І в києворуській літературі, і в творах Т. Шевченка перша 

іпостась Трійці – образ Бога-Отця – трактується доволі обережно. 

Якщо давні автори залишали образ могутнього Вседержителя в 

рамках теологічних кліше, то поет у певні моменти “переступає” 

межі “богобоязливості”, проголошуючи: “Ми не раби Його – ми 

люде!” (“Ликері”) (ІІ, 351). У сучасних теологічних розвідках, що 

стосуються Шевченкової творчості, йдеться про те, що “Бог є 

дійсним Буттям і займає провідне місце в поезії Тараса Шевченка, 

незважаючи на те, що Він не виступає головним героєм жодного 

твору”
83

. Життя з Богом, життя у Бозі, тобто первородній гармонії, 

“незмінності, тотожності, спокої”, як це тлумачать середньовічні 

філософи, становить у Т. Шевченка сенс буття, про що свідчать 

рядки його творів: “Мені так любо, любо стало, / Неначе в Бога… / 

Уже покликали до паю, / А я собі у бур’яні / Молюся Богу… І не 

знаю, / Чого маленькому мені / Тойді так приязно молилось, / Чого 
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так весело було. / Господнє небо, і село, / Ягня, здається, 

веселилось! / І сонце гріло, не пекло!” (“N. N.” (“Мені тринадцятий 

минало…”) (р. 5–15); “Мені ж, мій Боже, на землі / Подай любов, 

сердечний рай! / І більш нічого не давай” (“Молитва” 25 мая 1860) 

(ІІ, 337).   

         Однак, існує й інша проекція образу Бога, що виростає з 

обрядової сторони традиційного православ’я, а саме – “божеської” 

ієрархії, де Бог уподібнюється до земних володарів. “Верхотворець, 

відірваний від людини, візантійський Саваоф, небесне око, що 

спить на землі в кіоті і байдужий до людини, міг бути для 

Шевченка лише злим богом, Чорнобогом, тобто ідолом. 

Візантійство верхотворця Саваофа було втілене для Шевченка в 

російській імперській Церкві – і саме цьому Саваофові 

протиставляв Шевченко Христа-Людинолюбця”
84

, – зауважує 

Л. Плющ.  

          Діалектичне вирішення проблеми Святої Трійці характерне 

для творчості Іларіона Київського (990–1088). Зокрема, у “Слові 

про Закон і Благодать” висловлені ідеї про буття, співіснування 

творця і створеного, вічного і тлінного, старого і нового, про 

людину і людське життя, історію народів як цілісний процес 

прилучення їх до християнського вчення, рівність їх перед Богом. 

Аналізуючи твір митрополита Київського, Ю. Ковалів зауважує: 

“Благодать як рішуче засудження будь-якого рабства на теренах 

віросповідання  трактувалася очікуваним шляхом спасіння всіх 

етносів, яке опосередковано здійснював Бог через Сина, 

народженого від Нього “Святим Духом у святій купелі” (Ін. 1:12-

13), тобто через один із проявів сакральної Трійці. Її достеменність 

для Іларіона була завжди самоочевидною, посутньою”
85

. Важливо, 

що Іларіон вбачає сутність Бога не у всемогутності Його, що в 

своїм гніві наганяє страх і посилає кари, а в милостивості й 

“чоловіколюбстві”. Власне, ці розмисли митрополита Іларіона 
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аналогічні Шевченковому баченню Бога, в якому найвище стоїть, 

як слушно вказує Д. Чижевський, безпосереднє відношення 

індивідуума до Бога, у якому лише Бог має бути предметом 

поклоніння і віри: “І Тобі одному поклоняться всі язики у віки і 

віки” (“Кавказ”)”
86

.  

        З позицій іконічності образ Бога у творах Т. Шевченка 

якнайкраще увиразнюється через догмат ікони, як-от у відомій 

метафорі: “Око, око! / Не дуже бачиш ти глибоко! / Ти спиш в 

кіоті…” (“Юродивий”) (ІІ, 260), де слово “Бог” заміщує 

іконописний символ “Всевидющого ока”. Образ “сивого 

Верхотворця” в поемі “Марія” (1859) теж нагадує традиційне 

іконописне зображення Бога як сивочолого старця. Так, 

Л. Генералюк слушно підкреслює важливість іконічних елементів у 

образній структурі художнього мислення Т. Шевченка, оскільки 

його образи-концепти “мають двоєдину природу – словесну й 

зображальну, вони ємнісні, вони здатні до розгортання в картину, 

здатні до взаємодії, вони формують цілісну іконічно-вербальну 

концептосферу”
87

. Поза іконописними конотаціями образ Бога в 

Шевченкових творах має багато спільного з богословськими 

догматами, за якими Бог – центр всесвіту, і за його законами 

створюється усе суще. Ліричні герої Т. Шевченка неодноразово 

озвучують цю позицію. Наприклад: “Все од Бога! / Од Бога все!” 

(ІІ, 73), промовляє герой поеми “Варнак” (1848), висловлюючи 

підсумок метафізичних прозрінь.  

          Безсумнівно, що в Шевченковій екзегезі Тринітарного 

догмату відбувається зміщення акцентів до іпостасі Бога-Сина – 

Ісуса Христа, який для поета є центром світової історії, бо “в 

постаті Христа розв’язана головна проблема людини, проблема 

свободи – по Христі ми вже не “мремо рабами”
88

. Акцентація на 
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іпостасі Ісуса Христа є посутньою рисою східнохристиянської 

догматики, розвиненої свого часу Петром Могилою, який 

приклався до суто православних моделей розбудови особистого 

розуміння Бога-Сина, що протиставлялися моделям, пропонованим 

різними течіями західного – католицького та протестантського 

християнства
89

. 

          Ісус Христос як Бог-Творець є засадничою ідеєю “Повісті 

врем’яних літ”, що поширюється на нову філософію руської історії, 

набуваючи сакрально-біблійного виміру і нових християнських 

перспектив. Схиляючи Володимира до прийняття християнства, 

грецький проповідник виконував конкретне завдання – викладав 

головні позиції християнської онтології, згідно якої земний світ 

створений Творцем для людини, людина створена за образом 

Творця; подальша драматургія стосунків Творця і творіння відбиває 

глибокий конфлікт трансцендентного характеру. Грізний, 

всевладний образ Бога-Творця водночас залишається образом 

безкінечної милості й доброти. Відтворюючи образ Бога-Сина у 

“Розповіді філософа”, автор зберігає основні ідеї вчення про 

втілення Слова (Логоса), що стало повним одкровенням Бога–

Творця
90

.  

         Аналогічне співвідношення у смисловому та емоційному 

тлумаченні іпостасей Святої Трійці – Бога-Отця і Бога-Сина – 

спостерігається в Іларіона Київського. Трійцю мислитель 

тлумачить як єдиносутню, “бо в ній єдине Божество, але розділена 

тільки в іменах, кожному з яких притаманна “незлитна” власна 

якість: Отець – безначальний, нескінченний, він народжує; Син – 

співбезначальний, рівний Отцю і Сину, бо від Отця виходить, а в 

Сині проявляється. Три Божественні лики з’єднуються незлитно і 

розділяються нероздільно. Христос – Син Божий – на землю 

зійшов, не розлучившись з Отцем як істинний, найдосконаліший із 

людей, постраждав за них, безсмертний вмер і воскрес як Бог. 

Христос, уособлюючи подолання протилежностей між земним і 
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небесним світом, між короткочасністю людського життя у земному 

світі і вічністю її духовного буття, вказує шлях до спасіння”
91

. На 

цій гуманістичній ідеї Іларіон наголошує неодноразово, славлячи 

князя Володимира, що навернув давніх русичів до християнської 

віри.      

          У духовних розмислах про “осягнення Бога” істотною є ідея 

“наслідування Христа”, характерна для житійної літератури давньої 

Русі/України. Але Бог не має образу (“Бога ніхто ніколи не бачив”; 

І Йоан 4:12)
92

, тому єдино зримим втіленням, через прилучення до 

якого можна збагнути образ Бога, є втілення Його – Ісус Христос. 

Ідея наслідування Христа надзвичайно близька Т. Шевченкові. 

“Заперечення дійсних страстей, земного життя Христа суперечило 

суті Шевченкової віри, для якого найціннішим у християнстві було 

Богоявлення, бачення Бога на землі – його Діла, Твору, Тіла”
93

 – 

вважає Л. Плющ.  

          Власне, тема “страстей Ісуса” реалізується у Шевченкових 

творах як євангельський топос розпинання, детально досліджений у 

Є. Нахліка. Вчений вважає, що погляди Т. Шевченка на 

подвижницький шлях Спасителя різняться у своїх оцінках: 

“Вразливе сприйняття соціального і національного гноблення у 

поетовій сучасності породжує розчарування у результатах і 

наслідках Христової жертви (“За кого ж Ти розіп’явся, / Христе, 

Сине Божий? <…> / Щоб ми з тебе насміялись? / Воно так і 

сталось” (“Кавказ” в. 128–133), в ефективності християнства, 

визнання його потуги недостатньою, щоб удосконалити людей, 

навіть припущення щодо його ілюзорности, а отже, даремності і 

шкідливості, свідченням чого є сумніви ліричного героя “Сну (Гори 

мої високії…)”, виражені вустами “дідуся сивенького”, що нібито 

приснився йому, і завершені гіркою іронією: “Нащо вже лихо за 
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Уралом / Отим киргизам, отже, й там, / Єй же богу, лучше жити, / 

Ніж нам на Украйні. / А може, тим, що киргизи / Ще не 

християни?.. / Наробив Ти, Христе, лиха! / А переіначив?! / Людей 

Божих?! Котилися / І наші козачі / Дурні голови, за правду, / За віру 

Христову, / Упивались і чужої / І своєї крові!.. / А получшали?.. Ба 

де то! / Ще гіршими стали, / Без ножа і автодафе / Людей закували / 

Та й мордують… Ой, ой, пани, / Пани-християне!..” (в. 81–102). А 

проте порив до ідеальних вартощів та усвідомлення моральної 

цінності Христової проповіді спонукає поета до ідеалізації постаті 

Ісуса Христа як “Месії, / Самого Бога на землі” (“Марія”, в. 634–

635)”
94

.  

          Однак, поза емоційно строкатими висловами Т. Шевченка 

рецепція образу Ісуса близька до сотеріологічних постулатів. 

Важливо, що у поезіях Ісус Христос часто ототожнюється зі 

“словом святим”, “словом правди”, як-от: “Правди слово, / Святої 

правди і любові / Зоря всесвітняя зійшла” (“Неофіти”) (р. 125–127) 

(рядки про народження Месії) або “А Ти / Возстав од гроба, / Слово 

встало” (р. 137–138)  (йдеться про Воскресіння), що максимально 

наближене і до слів Євангелія: “І Слово стало тілом, і оселилося 

між нами, і ми славу його бачили – славу Єдинородного від Отця, 

благодаттю та істиною сповненого” (Йоан 1:14). Безперечно, у 

Шевченковій інтерпретації Ісуса переважає антропологізація. До 

того ж, Шевченко максимально “приземлює” Бога (“Марія”). 

Усвідомлення образу Ісуса Христа як образу байстрюка із 

трагічною історією життя нищить дистанцію між поетом і Богом, 

перетворює його із карателя в щирого друга: такому Богу можна 

звірити всі свої думки, розпачі й переживання
95

, бо саме такий Бог 

відповідає ідеалові “Человеколюбца”, що ще раз підкреслює 

найважливішу характеристику християнської релігії – любов.  
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         Саме від усвідомлення Ісуса Христа невід’ємною іпостассю 

Святої Трійці, виходив Кирило Туровський (1130–1182?) на 

“розкриття таємничої  глибини біблійної філософії світу, 

урівнюючи онтологічну таємницю космічної світобудови і тих 

чудес, які творив Ісус Назарянин на порятунок грішних людей. У 

своїй символічній екзегезі Святого Письма Кирило розкривав 

божественну сутність триєдиного Бога, який об’явив себе людям в 

Ісусі Христі. Проповіді Кирила Туровського є наскрізь 

христоцентричними,  всі його творчі зусилля спрямовані на 

осягнення образу і місії Ісуса Христа. Один з найважливіших 

аспектів його “богомислія” є ретельне з’ясування богословської 

тези про тотожність Ісуса Христа-Сина Людського й Ісуса Христа-

Сина Божого”
96

. Прикметно, що приклад свого “богомислія” у 

контексті християнського вчення про Триіпостасного Бога 

Т. Шевченко подає в одній із “Молитов” у “Букварі 

Южнорусскому” (1861): “Ісу́с Христо́с, Син Бо́жий, Святи́м Ду́хом 

воплоще́нний од Пречи́стої і Пренепоро́чної Ді́ви Марі́ї, науча́в 

люде́й беззако́нних сло́ву пра́вди і любо́ві, єди́ному Свято́му Зако́ну. 

Лю́ди беззако́ннії не йня́ли ві́ри Його́ і́скреннєму свято́му сло́ву і 

розп’яли́ Його́ на хресті́ ме́же разбо́йниками, я́ко усо́бника і 

богоху́ла. Апо́столи, святі́ї ученики́ Його́, рознесли́ по всій землі́ 

сло́во пра́вди і любо́ві і Його́ святу́ю молитву” (V, 248). З 

наведеного уривку слідує, що опції Тринітарного догмату 

Т. Шевченко скеровує на Бога-Сина, вибудовуючи довкола саме 

цієї Іпостасі хід Священної історії.   

       Образ Святого Духа – третьої іпостасі Пресвятої Трійці – 

Т. Шевченко використовує значно рідше, ніж образи Бога-Отця та 

Ісуса Христа, а все-таки належить до важливих і знакових. 

Показовим є епіграф до поеми “Сон (Комедія)”: “Духъ истины, его 

же міръ не можетъ пріяти, яко не видитъ его, ниже знаетъ ег” 

(“Духа правди, що Його світ прийняти не може, бо не бачить 

Його, та не знає Його” (Йоан14:17). “Зазвичай під Духом правди у 
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священних книгах, – пояснює Д. Степовик, – мається на увазі третя 

іпостась Пресвятої Трійці – Святий Дух. Його ж бо не мають всі 

“герої” поеми “Сон”, що є причиною глибокого суму і глибокої 

тривоги Шевченка”
97

. В. Мокрий зауважує, що у поемі докладно 

окреслено і локалізовано світ, позбавлений Духа Правди. Поет 

намагається вказати на причину Його втрати і драматичні наслідки 

функціонування такого “бездушного” світу, а також говорить про 

можливості і необхідність повернення довколишньому світові Духа 

Правди
98

.  

     Так, у відповідності до Тринітарного догмату звучить 

звертання до Бога у поемі “Кавказ”: “Ми віруєм Твоїй силі / І духу 

живому” (І, 344). Сакральним змістом наповнені рядки щодо 

Святого Духа у поемі “Марія” (1859), героїня якої, надихаючи 

апостолів, “дух святий свій пронесла / В їх душі вбогії!” (ІІ, 329). 

Глибинний смисл цих рядків, а разом з тим і Шевченкова 

інтерпретація образів Марії та Ісуса, теж стосуються вчення про 

Святу Трійцю. В екзегетичних коментарях Тринітарного догмату 

В. Лосський наголошує роль Діви Марії: “Син і Дух відкриваються 

нам у Євангелії як дві Божественні особи, Які послані в світ; Одна – 

щоб поєднатися з нашою природою і відродити її, Інша – щоб 

оживити особисту свободу. У кожної з цих двох Осіб своє особливе 

відношення до Отця (народження та сходження); між ними також 

існує взаємозв’язок: саме завдяки очищенню Пречистої Діви Духом 

Святим Син міг прийти до людей, і за молитвою Сина, Який 

вознісся і сидить праворуч Отця, людям посланий Дух (“А 

Утішитель, Дух Святий, якого Отець в ім’я моє зішле, той навчить 

вас усього і все вам нагадає, що я сказав вам” (Йоан 14:26)”
99

. 

Аналізуючи маріологію Т. Шевченка, В. Мокрий підкреслює, що 

без Божої Матері, яка принесла людям на землі “і мир, і радость” 
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(“Неофіти”), без Богородиці “ми б не знали i досі правди на землі! 

Святої волі!” (“Марія”)
100

. 

          Нездоланна прірва між земним світом, що зав’яз у гріхах, 

недотримання людьми Божого закону, погрози карою Бога-Отця, 

Страждання Бога-Сина, “прозріння” через Духа Святого – вся ця 

палітра біблійних концептів у творчості Т. Шевченка має близькі 

аналогії у давньоруській літературі. “Богословське прочитання 

поезії й мистецьких творів Шевченка ясно скаже неупередженому 

дослідникові, що уся творчість його має християнський, 

євангельський, біблійний контекст”
101

, – влучно зауважує 

Д. Степовик. На прикладі Трійці виразно проступає така 

особливість художньої образності як іконічність, що є посутньою 

ознакою Шевченкових творів, оскільки має “підвищений ступінь 

актуалізації онтологічного змісту, який досягається сугестивно 

активною формою, цілком підпорядкованою інтенціям духовного 

змістовияву”
102

. Уяскравлений багатою авторською інтерпретацією 

образ Трійці у Т. Шевченка зберігає характеристики, що мають 

своєю основою як іконописний першообраз, так і богословські 

догмати. В образі Трійці простежуються і процеси рецепції 

іконописних стандартів, і візантійського святоотцівського вчення, і 

типологічні паралелі з уявленням про Трійцю в давньоукраїнській 

літературній спадщині, що підтверджує феномен традиції у 

Шевченковій творчості. У рецепції Тринітарного догмату 

вирізняється підвищена увага до іпостасі Бога-Сина – Ісуса Христа, 

що свідчить про домінанту антропоцентричності у сотеріологічних 

візіях українського поета. 
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Соборність як духовно-релігійна категорія  

у творчості Т. Шевченка 

           

          Тринітарний догмат тісно пов’язаний з такою категорією, як 

соборність, в основі якої лежить принцип зв’язку людини зі світом, 

єдність, збирання безлічі в єдине Ціле: “Першооснова соборності…, 

первинна тайна християнського Одкровення – догмат про Пресвяту 

Трійцю”
103

. Етимологічна природа слова “соборність” походить від 

означення “соборний” та закорінена у грецький відповідник 

καθολικός – “кафолічний”, тобто “вселенський”, що є у богослов’ї 

однією із засадничих характеристик Церкви. Однак, з уведенням 

поняття “соборність” до соціально-гуманітарних наук його 

семантичне наповнення звелося до спрощеного розуміння “єдності” 

у відмінних від релігійного контекстах.  

          Зазвичай розрізняють два аспекти “соборності” – це 

богословський (тут соборність постає як “єдність вільна та 

органічна, живою першоосновою якої є Божественна благодать 

взаємної любові”
104

) та філософський, що визначає соборність як 

гносеологічний чи когнітивний принцип пізнання. Важливим є і 

соціально-філософський аспект, де соборність виступає як принцип 

суспільного устрою. У теології соборною, насамперед, вважається 

Церква, оскільки “соборність є властивим Церкві способом 

пізнання істини (тут слід пам'ятати про особистісний характер 

істини). Завдяки чому ця істина стає достовірною для всієї Церкви, 

– і для Церкви в цілому, і для кожної з її найменших частин 

(особистісна істина має тут принципово непримусовий характер, 

істина є шляхом до свободи і самою свободою). Ось чому захист 

істини є обов’язком кожного вірного Церкви: і єпископа, і 
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мирянина. Бо соборність – це не абстрактна універсальна доктрина, 

породжена ієрархією, а живе Передання, що зберігається завжди, 

всюди і всіма, – quod semper, quod ubіque, quod ab omnіbus”
105

.  

         Російські вчені вважають, що неологізм “соборність” в 

науково-богословський тезаурус впровадив О. Хомяков. Однак, 

дослідження С. Хоружого доводять, що у творах О. Хомякова 

відсутній термін “соборність”, натомість вжито поняття 

“соборний”. Так, вчений посилається на один із останніх 

прижиттєвих дописів О. Хомякова, в якому вжито поняття 

“соборний”
106

. Прийнято вважати, що у цьому полемічному дописі 

концентрується цілий комплекс ідей, що його не можна назвати 

інакше, як учення про соборність
107

. Власне, термін “соборність” 

з’явився в працях С. Трубецького на означення “соборної природи 

пізнання” разом зі спробами застосувати це поняття у соціальній 

філософії. У подальшому категорія “соборність” отримала нові 

опції в працях С. Булгакова, В. Вернадського, Л. Карсавіна, 

В. Соловйова, П. Флоренського, С. Франка та ін. У наш час 

“соборність” продовжує активне осмислення в наукових 

дослідженнях (А. Гулига, Л. Шапошніков, В. Сабіров, 

В. Сагатовський та ін.), виходячи за межі еклезіологічних догматів 

у соціально-філософські сфери, зберігаючи в собі трансляцію чи 

проекцію початкового богословського поняття. 

         Практично одразу з уведенням до наукового обігу соборність 

тлумачилась як виняткова риса “православної свідомості” та 

використовувалася в російській філософій як наріжний камінь у 

формуванні “національній російській ідеї”. Однак соборність, 

зведена до рівня єднання за етнічною ознакою, культурною 
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традицією чи общинним колективізмом, остаточно втрачає 

первісну сутність – універсальний характер людських стосунків та 

цінностей.  

          Ідеї соборності в українській науковій думці з середини 

ХІХ ст., а особливо на межі ХІХ-ХХ ст., мали переважно суспільно-

політичне забарвлення в працях В. Антоновича, М. Грушевського, 

М. Драгоманова, М. Костомарова, М. Максимовича, І. Франка та ін. 

Соборність як культурна, релігійна, духовна, економічна, політична 

цілісність пропонувалася в якості ідеологічної концепції розбудови 

незалежної суверенної України. Безперечно, що ідея соборності тут 

набувала істотного політичного забарвлення, однак нашу увагу 

привернула її духовно-релігійна сторона, що на сторінках 

Шевченкових творів проступає органічними імпульсами та бере 

свої витоки у глибинній релігійності поета.  

          Як відомо, посилена увага до питання “соборності” у 

філософській думці ХІХ–ХХ ст. була лише ретроспективним 

відображенням цього феномена, що існував ще за києворуської 

доби. Візантійські компоненти соборності, втілені у єдності 

свободи та любові, стали одними із засадничих елементів 

світовідчуття середньовічної руської людини. Ідея соборності у той 

час проявилася, насамперед, у релігійно-мистецьких доменах: 

літературі, іконописі, архітектурі тощо. Зазначимо, що для 

давньоруської людини поняття “соборності” доволі часто 

ототожнювалося з софійністю
108

. Принцип софійності в 

узагальненому розумінні є спосіб вираження абсолютного буття у 

бутті. Як поняття, що присутнє і в елліністичній філософії, і в 

християнстві, принцип софійності відображає кожну з цих 

традицій, але у відмінній інтерпретації. Так, втілена в Софії інтуїція 

всеєдності перейшла в християнське поняття соборності як 

“утаємничена тотожність одиничного та чисельного, єдність, 

виражена у багатоманітності, і багатоманітність, що залишається 
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єдністю, несказанна тотожність єдності і багатоманітності по 

образу Отця, Сина і Святого Духа, Трійці Єдиносущної і 

Нероздільної”
109

. Приміром, для Іларіона Київського в “Слові про 

Закон і Благодать” поняття “соборність” тісно пов’язане з 

“благодаттю”. Аналізуючи онтологічні виміри цього поняття у 

Іларіона, І. Єсаулов наголошує, що “саме Благодать (життя в 

Христі) можна осягнути в мирському житті, оскільки саме вона є 

тим наріжним каменем, на якому стоїть фундамент життя 

вічного”
110

.  

           В аспекті “єдності” Софія була більш зрозумілою для 

києворусичів, ніж зредагований візантійськими богословами образ 

Пресвятої Трійці. Звідси надзвичайну пошану отримує образ 

Богородиці, який часто ототожнюється з Софією, що несе світу 

Божественний замисел про соборну єдність. Як відомо, іконний світ 

Софії представлений трьома основними типами: тип Янгола, тип 

Церкви, тип Богородиці. Логосні ідеї соборної єдності, втілені в 

Богоридиці, православні християни черпали з “Акафісту до 

Пресвятої Богородиці” Романа Сладкоспівця, в якому Діву Марію 

названо не тільки “опорою віри”, “землею обітованою”, “скинією 

Бога-Слова”, але й “стовпом непохитним Церкви Христової”, 

“держави непорушної стіною”. Номінації Марії, реалізовані в 

Акафісті, знайшли своє втілення в поемах “Марія” та “Неофіти” 

Т. Шевченка, зазнавши при цьому певної авторської інтерпретації. 

“Загалом у цих творах, – зауважує Н. Корзун, – через відповідні 

теоніми об’єктивуються і страждання “Божої Матері”, і 

заступництво “Всеблагої”, і сила “Цариці неба і землі”, й інші 

уявлення про “Всесвятую”. У “Кобзарі” Богородиця виявляє 

передусім ті характеристики Матері Божої, що й репрезентовані в 

“Акафісті до Пресвятої Богородиці” Романа Сладкоспівця”
111

. 
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Т. Шевченко, взявши для епіграфу поеми “Марія” рядки з цього ж 

Акафісту: “Радуйся, ты бо обновила еси зачатыя студно” 

(“Радуйся, бо ти відродила тих, що зародилися в соромі”), 

задекларував тим самим важливість Богородиці для всього 

людства, адже гріх Адама став первородним для всіх наступних 

поколінь – для всіх, “що зародилися в соромі”, – і тільки пришестя 

Ісуса Христа дарувало відкуплення усім – “і мертвим, і живим”. 

Божа Матір у Романа Сладкоспівця і Тараса Шевченка є 

найбільшою Заступницею перед Богом і може випросити у Нього 

для народу відпущення гріхів і вічне щастя. На противагу усталеній 

думці, що головна ідея поеми розгортається у межах “теми матері-

покритки”
112

, мета Т. Шевченка, вважає О. Яковина, значно глибша 

й парадоксальна: поет намагається показати значення Марії в 

історії спасіння цілого людства
113

.  

         Шевченкове осмислення значення Богоматері у Священній 

історії подібне до головної думки самого Акафісту – це велика 

космологіча роль Марії, яка заради спасення світоустрою поєднала 

воєдино непоєднане, світ горній і дольній в єдине соборне ціле
114

. У 

такому розумінні образ Богоматері асоціюється з ідеальною 

Церквою. “Християнство пов’язало образ Софії з ідеальною 

церковною кафолічністю, соборністю. Софія–Марія–Церква, – ця 

триєдність проголошувала <…> вознесення до Божества крові та 

плоті, космічне освячення”
115

. Візуальним втіленням ідеї Софії як 

замислу Божого про соборну єдність є храм Святої Софії в 

Константинополі, а також Софія Київська, однак соборність як 

духовна єдність людей важлива, насамперед, на ментальному рівні, 

там, де формується, так звана, іманентна релігійність.  
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        У Шевченковій поемі ідея соборності в образі Богородиці 

яскраво проступає у фінальних рядках поеми “Марія”, коли 

навколо Неї гуртуються апостоли, щоб нести Слово Боже:  
І Ти їх мусила збирати… 

Отож вони якось зійшлись 

Вночі круг Тебе сумовати. 

І Ти, великая в женах! 

І їх униніє і страх 

Розвіяла мов ту полову, 

Своїм святим огненним словом! 

Ти дух святий свій пронесла 

В їх душі вбогії! Хвала! 

І похвала Тобі, Маріє! 

Мужі воспрянули святиє. 

По всьому світу розійшлись, 

І іменем Твойого Сина, 

Твоєї скорбної дитини, 

Любов і правду рознесли 

По всьому світу (р. 729–744). 

Об’єднання людей навіть з хиткою вірою (Шевченко характеризує 

апостолів як “ученики нетвердії, душеубогі”) скріплюється 

впевненістю у перемозі “слова правди”, “слова істини” саме 

завдяки Богоматері, яка гуртує послідовників свого Сина, стаючи 

прообразом апостольської Церкви. Очевидно, тут відлунює все той 

же Акафіст (12-й ікос): “Прославляючи народженого Тобою, 

хвалимо Тебе, Богородице, всі ми, як Божий живий храм, бо 

Господь, що все тримає рукою своєю, оселившись в утробі твоїй, 

освятив, прославив Тебе”, де виразно проводиться ідея соборності 

в особі Богородиці. 

          Однак, між Церквою духовною і Церквою мирською в 

Шевченкових візіях існує глибока прірва. Згідно з еклезіологією, 

“єдність Церкви є абсолютною, оскільки немає видимої чи 

невидимої церкви, небесної чи земної, а є одна Христова Церква, 

що в повноті своїй перебуває в кожній помістній церкві, проте це 

не дає основи для підміни понять “мирської спільноти” і 

“благодатної соборності”, проте саме благодатна основа соборності 
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є небесним орієнтиром для “мирської спільноти”
116

. Доволі часто 

“мирська спільнотa” орієнтується не на “небесні орієнтири”, а 

копіює моделі соціальної ієрархії, надаючи їм сакрального флеру. 

Ця метаморфоза доволі часто виринає на сторінках Шевченкових 

творів. Ось як у Церкві мирській (“мирській спільноті”) 

відбуваються фінальні сюжетні колізії поеми “Марія”
117

: “А потім 

ченці одягли / Тебе в порфіру. І вінчали, / Як ту царицю…”  (II, 528). 

Імовірно, поет має на увазі обряд “коронування” ікон Богородиці, 

поширений у католицизмі. Однак, і візантійська традиція 

іменування Богородиці “царицею” провокувала у Т. Шевченка 

негативні конотації соціально-політичного характеру.  

         До того ж, в цих рядках простежується поетичне прочитання 

іконописної традиції зображення Богородиці як “Цариці Небесної”. 

Західнохристиянська іконографія зазвичай представляла Мадонну 

на престолі, у царських ризах, з короною. Немовля-Христос теж 

зображався у короні. У православному іконописі існують подібні 

приклади, наприклад “Богоматерь Державная” (кінець ХVIII ст.), де 

Богородиця сидить на престолі, в царських ризах, з короною та 

символами царської влади – скіпетром та державою. Православна 

традиція малювання Богородиці з короною на голові вважалась 

запозиченою, однак активно використовувалась у сюжетах 

”коронування Богородиці”, пов’язаних з Успінням. Безперечно, 

Т. Шевченко бачив Діву Марію не в образі цариці, а в образі Матері 

для тих, хто уповає на Неї у важку хвилину, тому поема 

закінчується рядками, в яких поет відкриває своє власне бачення 

соборності в образі Богородиці, близьке кожній людині: “…а Ти…/ 

Мов золото в тому горнилі, / В людській душі возобновилась, / В 

душі невольничій, малій, / В душі скорбящей і убогій” (II, 528). Так 

поет намагався піднести Марію, переконана М. Ласло-Куцюк, 

“вирвати Їі з візантійської пишності богослужінь і наблизити до 
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простих людей”
118

, адже Церква Христова називається Соборною 

(Кафолічною) тому, “що вона не обмежується ніяким місцем, ні 

часом, ні народом, але об’єднує в собі істинно віруючих усіх місць, 

часів і народів”
119

, як мовиться у християнському катехізисі Петра 

Могили. 

           Глибока релігійність Т. Шевченка було тією основою, що 

сприяла вмінню відрізняти справжню віру від догматичних 

крайнощів. Відраза до “казьонного православ’я” спричиняла 

експресивні “викриття” його облуди і лицемірства в численних 

творах поета. Особливо гострими, зауважує Д. Степовик, були 

Шевченкові “висловлювання проти формальності, парадності, за 

якими одне зло, а не віра і благість, – коли запізнав у дорослому 

житті подвійну мораль, інтриганство, підступність поневолювачів 

свого народу і його самого. Огиду викликало в ньому те, як ці 

можновладці прикривали своє ненависне нутро палінням пучків 

свічок, поклонами не перед Богом, а перед убраними в золоті ризи 

грішниками, які використовували православ’я, повністю звільнене 

від християнства, щоб поневолювати, підминати під імперський 

прес усіх і все”
120

. Ось як панорама “християнських чеснот 

навиворіт” від офіційного православ’я постає у поемі ”Кавказ”:  
Ви ще темні, 

Святим хрестом не просвіщенні, 

                                                           У нас навчіться!.. В нас дери, 

Дери та дай, 

І просто в рай, 

Хоч і рідню всю забири! (p. 101–106). 

          І. Дзюба слушно наголошує, що “будь-яке пов’язування віри з 

якимись стратегіями, національно-політичними претензіями, 

світовими місіонерськими потягненнями (як у єзуїтів або  у 

російських слов’янофілів), з примусом і стадністю було 

Шевченкові чуже і неприйнятне. В “Єретику” він інтерпретує владу 
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римських пап як явище аморальне, глибоко суперечливе 

людинолюбній суті християнства і розтлінне для національних 

суспільств. А в “Гайдамаках” і пізніших поезіях саме у єзуїтах 

бачить тих, хто розпалив українсько-польський розбрат. Але й 

православ’я він не милує. Самі слова “православ’я”, 

“православний” він уживає не як ідентифікацію своєї віри, а 

здебільшого з негативним емоційним забарвленням – порядком 

саркастичної інтерпретації офіційної фразеології”
121

. “Мотив 

засудження обрядовірства, як клерикального засобу сіяння 

ворожнечі між народами-сусідами,– додає В. Яременко, – 

повносило звучить і в поемі “Гайдамаки” та вірші “Полякам”. За 

їхнє “впивання кров’ю” вина падає на “неситих ксьондзів, магнатів, 

єзуїтів”, що намагалися нав’язати свої уявлення про служіння Богу 

й тим самим усупереч Нагорній проповіді об’єктивно вкотре 

відроджували принцип “…і кров – за кров, / І муки за муки”
122

.  

         Найболючішим для Т. Шевченка є лицемірство людей 

“лукавих” щодо головної заповіді (закону) апостола Йоана, 

недотримання якої викликає гнівне осудження: 
                                            По закону апостола 

                                            Ви любите брата! 

                                            Суєслови, лицеміри, 

                                            Господом прокляті. 

                                            Ви любите на братові 

                                            Шкуру, а не душу! 

                                            Та й лупите по закону: 

                                            Дочці на кожушок, 

                                            Байстрюкові на придане, 

                                            Жінці на патинки. 

                                            Собі ж на те, що не знають  

                                  Ні діти, ні жінка! (“Кавказ”; p. 116–127).  

Як відомо, цитату з посланія Йоана: “Аще кто речетъ, яко люблю 

Бога, а брата своего ненавидитъ, ложь есть”  (“Коли хтось каже: 
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“Я люблю Бога”, а ненавидить брата свого, той неправдомовець” 

(І Йоан 4:20) Т. Шевченко взяв за епіграф до твору “І мертвим, і 

живим…” (1845), маніфестуючи вектори інтертекстових кодів своєї 

поезії. Прикметно, що поет увиразнює, посилює головну ідею 

Йоанового послання власним закликом: “Обніміте ж, брати мої, / 

Найменшого брата” (p. 246–247).  

         Образ матері, використаний у наступних рядках: “Нехай мати 

усміхнеться, / Заплакана мати” (p. 248–249), можна тлумачити як 

образ матері всього людства – Богородиці, для якої соборність її 

синів є найвищим благом. У Шевченковому посланні одверто 

мовиться, що любов до Бога разом з вірою в Бога тісно пов’язані з 

любов’ю до людини, до ближнього. Віра і любов у християнстві є 

тими категоріями, що демонструють єдність душ віруючих. Образ 

матері в цій поезії імпліцитно перегукується з образом скорботної 

матері Mater Dolorosa, що найчастіше асоціюється з католицькою 

версією топосу страждань Діви Марії. В українській літературній 

традиції цей образ має низку подібностей з образом скорботної 

матері-землі та матері-церкви. Зокрема, М. Смотрицький (1577–

1633) у полемічно-художньому творі “Тренос або плач Східної 

церкви” (1610) веде мову від імені матері-церкви, покинутої своїми 

дітьми в неволі. І. Вишенський (близько 1550–1621) 

використовував подібний мотив у своєму “Посланії до всѣх обще в 

Лядской земли живущих” (1588). Образ скорботної матері та 

матері-церкви у літературі XVIII ст. трансформується в образ 

матері-України, а у Шевченкових творах, як відомо, образ жінки-

страдниці – один із важливих символів України
123

.  

           Проблема конфронтації віри й обрядовірства у Шевченкових 

творах має відкритий характер. Обстоювання ”святої” віри – 

“бесплотной идеи добра и чистоты” – перед загрозою її 

перетворення в ідолопоклонство знову ж таки є свідченням 

глибинної релігійності поета – “гарячої і на все життя незмінної” 

(М. Драгоманов). Сучасні богослови переконані, що “обрядовірство 
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виникає тоді, коли за формою губиться суть, коли обряд уже 

настільки переобтяжений, а самих обрядів уже так багато і вони 

настільки складні, що й сам священик достеменно не знає, що вони 

означають. Чим досконалішою, духовнішою є людина, тим меншою 

стає її потреба в цих “милицях”. Та настане час – і саме поняття 

“обряд” відійде в історію. І це справа далекого, а може й 

недалекого (знає Бог) майбутнього, як і читаємо в Апокаліпсисі: “А 

храму не бачив я в ньому…” (Одкр. 21:22), оскільки немає 

буквального храму, немає обрядового служіння, немає 

богопоклоніння зовидненого в Церкві оновленій, у Новому 

Єрусалимі, але є поклоніння в дусі та істині”
124

. Віра ж, за 

апостолом Павлом, “є запорукою того, чого сподіваємося, – доказ 

речей невидимих” (Євр. 11:1). Віра для релігійної людини постає у 

єднанні з Богом та єдиновірцями, у любові та високій моральності, 

у дотриманні заповідей, у прагненні активно задіяти віру у соціумі, 

бажання досконалості та спасіння.   

          Для осмислення діалогу віри/обрядовірства у Шевченкових 

творах нами залучено категорії homo credens та homo fidens, що їх 

Ю. Платонова вирізняє у питаннях віри
125

. Так, homo credens 

дослідниця тлумачить як “людина, що вірить”, а homo fidens – 

“людина, що вірує”. Якщо питання віри для homo credens виступає 

у таких категоріях, як довіра, судження, устремління, ідеологія, то 

homo fidens потребує “пізнання Бога на своєму власному 

релігійному досвіді, має постійну потребу у Його пізнанні, у 

розвиткові високої моральності, заснованій на любові до 

ближнього, на служінні йому, у сприйнятті духовного життя як 

основного важеля для збереження та укріплення віри”
126

. Отже, для 

homo credens важливою є віра як ідеологічний чинник, що пов’язує 

цю категорію з поняттям “обрядовірства” та homo fidens, головним 

принципом якого є шлях до Бога.  
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          Не викликає сумніву, що Шевченкове особисте та творче “Я” 

асоціюється з homo fidens. По-особливому “осягнення” Бога 

виявляється у Т. Шевченка на засланні, коли він робить щось 

неймовірне для свого філософсько-поетичного мислення – 

“ідентифікує себе з богообраним страдником, покараним із Божої 

ласки”
127

. Так, у листах того періоду, згодом у “Щоденнику” 

закарбовано відверті зізнання, в яких Т. Шевченко осмислює шлях 

“наслідування Христа”. Науковці переконані, що у цей період поет 

перебував під безпосереднім впливом книги “Наслідування 

Христа” Томи Кемпійського. Однак Шевченкові була добре відома 

і східнохристиянська версія “наслідування Христа” –  

“страстотерпство”, поширене у києворуській житійній літературі .  

          Були відомі поету і твори Петра Могили, принаймні, 

свідчення про уважне читання Требника авторства митрополита 

знаходимо у записі “Щоденника”, де Т. Шевченко проводить доволі 

серйозне зіставлення Требника у редакції 1646 р. та найновішого 

Требника Російської православної Церкви: “В требнике Петра 

Могилы есть молитва, освящающая нареченное или крестовое 

братство. В новейшем требнике эта истинно христианская 

молитва заменена молитвою о изгнании нечистого духа из 

одержимого сей мнимой болезнию и о очищении посуды, 

оскверненной мышью. Это даже и не языческие молитвы. 

Богомудрые пастыри церкви к девятнадцатому веку стараются 

привить двенадцатый век. Поздненько спохватились” (V, 57). 

Важливе місце у богословському доробку Петра Могили займають 

сотеріологічні концепції, визначальною рисою яких є символіка 

страждання та спасительної місії Ісуса Христа. Ця символіка 

поєднувала у собі практично-моральні аспекти християнської 

догматики, оскільки мотиви “жертовності”, “мучеництва”, 

“подвигу” ставали практичною реалізацією ідей “наслідування 

Христa” для справжнього вірного/homo fidens. Означені мотиви 

були, очевидно, наслідками типологічної, акомодативної та 
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тропологічної інтерпретації євангельського тексту
128

. До того ж, 

ідеї терпіння як засади спасіння у святоотецькій традиції (Василій 

Великий, Йоан Златоуст, Симеон Метафраст, Йоан Дамаскін) та у 

ранньохристиянських мартиріях мали безпосереднє відношення до 

формування ідеалів “страстотерпства”/мучеництва в києворуському 

християнстві.  

         Безперечно, що Петро Могила розвивав ідею “наслідування”, 

посилаючись на східнохристиянську традицію. Однак, тодішнє 

культурно-конфесійне співіснування православ’я, католицизму і 

протестантизму на українських теренах вимагало досконалого 

знання західної богословської думки. Зокрема, дослідники 

припускають знайомство Петра Могили з працею Фоми 

Кемпійського у грецькому перекладі, виданому у Франкфурті-на-

Майні у 1624 р.
129

 Проте, у своїх розмислах над “наслідуванням 

Христа”, докладно розвинутих у таких творах, як “Книга души, 

нарицаемое золото…” (1623?), проповіді “Крест Христа Спасителя 

и каждого человека…” (1632) богослов більше спирається на 

коментарі Євангелій, зокрема від Луки та Марка, використовує 

посилання на Йоана Златоуста. Петро Могила вибудовує 

своєрідний тріадний комплекс шляху-наслідування, де перший 

спосіб – це смирення, другий – відмова від “пожадливостей” світу, 

третя – відвага “йти за Христом”, не зважаючи на перешкоди
130

.  

         Аналізуючи світоглядні переконання Т. Шевченка періоду 

заслання та після нього, можна з упевненістю твердити про 

осмислення ним шляху “наслідування Христа”. В якусь хвилину 

поет відчуває себе “безукоризненным християнином”, сприймаючи 

з покорою заслання як Божу кару за якісь гріхи: “Теперь и только 

теперь я вполне уверовал в слово: “Любя наказую вы”. Теперь 

только молюся я и благодарю Его за бесконечную любовь ко мне, за 
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ниспосланное испытание. Оно очистило, исцелило мое бедное 

больное сердце. Оно отвело призму от глаз моих, сквозь которую я 

смотрел на людей и на самого себя. Оно научило меня, как любить 

врагов и ненавидящих нас. А этому не научит никакая школа, 

кроме тяжкой школы испытания и продолжительной беседы с 

самим собою. Я теперь чувствую себя если не совершенным, то, по 

крайней мере, безукоризненным христианином. Как золото из огня, 

как младенец из купели, я выхожу теперь из мрачного чистилища, 

чтобы начать новый благороднейший путь жизни”  (Лист до 

А. Толстої від 9 січня 1857 р.; VI, 119). Вважаючи Шевченкову 

поему “Тризна” (1843) прикладом ідеального життєвого шляху, 

змодельованого на євангельських настановах, Є. Нахлік наголошує, 

що пристрасному й імпульсивному поетові не вдалося таким 

“святим” чином послідовно й неухильно пройти “заповіджений” 

собі страдницький шлях. Причини цього, на думку дослідника, 

криються у захопленні поета вітальними цінностями та сильна 

залежність від них. “Шлях Шевченка – це шлях не святого, не 

апостола, й не філософа, а Поета – і цим багато сказано”
131

. 

          Окрім філософії мучеництва в “наслідуванні Христа” 

Т. Шевченка приваблював образ щасливої людини, яка прямує 

праведним шляхом у складному життєвому морі. Чимало таких 

героїв зустрічається в його прозових творах. Так, у повісті 

“Музыкант” (1855) в образі чергового “простодушного земляка” 

автор намагається відворити суть щасливої людини, її первообраз: 

“Я смотрел на него не как на простого корчмаря-ветерана, а как 

на рыцаря великих нравственных подвигов, как на человека-

християнина в самом обширном смисле слова. И, признаюсь, 

завидовал ему. Он в моих глазах казался совершенно счастлив, да 

иначе и быть не могло. Человек, так высокоблагородно 

исполнивший свои обязаности по отношению к ближнему, даже в 

нищете и одиночестве должен бать счастлив” (III, 338). Як це 

видно з наведеного уривку, основною заповіддю щасливого життя 
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автор вважає “обязаности по отношению к ближнему”, що ще раз 

переконує у Шевченкових релігійних переконаннях, близьких homo 

fidens.  

          Образ Якима Тумана з повісті “Капітанша” (1855) теж 

характеризується альтруїзмом у помислах про ближніх. 

Шевченкові візії того, що християнська любов до ближнього 

робить людину щасливою, підкреслює Я. Вільна. Так,  повість 

“Капітанша”, на думку дослідниці, – це історія про абсолютно 

щасливу людину, яка спромоглася в житті не схибити в головному 

– не піти проти власного сумління та совісті, проти власного 

розуміння того, що таке справжнє добро і порядність. “У своєму 

житті цей “барабанний староста”, простий унтер-офіцер фактично 

спасає дві жіночі долі, одружуючись із своєю вихованкою, яка в 

силу обставин стала покриткою, і виховуючи її дочку. Сюжетна 

фабула дає “можливість Шевченкові показати й те, як і життя 

самого героя кардинально змінюється, наповнюється новими 

смислами і цілями поряд із тими, хто потребує його турботи і 

підтримки”
132

. Т. Шевченко розкриває суть істинної християнської 

моралі, яка, на відміну від традиційного дотримання етичних норм, 

закорінена не у потребу дотримання тих чи інших правил, 

заведених у суспільстві, а у любов до Бога, до ближнього.  

          Така мораль може навіть вступати у конфлікт з етичними 

принципами, виробленими у суспільстві, проте таким є шлях до 

святості. Ось для Лукії, головної героїні поеми “Відьма” (редакція 

1858 р.), через дар любові і страждання відкривається святість, 

незрозуміла для людського сприйняття: “І жила собі святою, / 

Дівчат научала / <…> / Болящих лічила, / А з убогими остатньою / 

Крихтою ділилась. / Люди добрі і розумні / Добре її знали. / А все-

таки покриткою / І відьмою звали” (р. 469–470; р. 478–484). 

“Єдність головної героїні з Христом у поемі “Відьма”, – зауважує 

О. Яковина, – пов'язана не з дотриманням звичаєвих законів, а з 
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прийняттям страждання, що завершується переосмисленням 

життєвого шляху і духовним очищенням. Тільки вихід стражденної 

душі за межі соціального, звільнення від прив’язаності до людей 

(яка переходить у служіння їм), відмова від ненависти, натомість 

згода на прощення і примирення, – дають їй справжню рівновагу і 

святість, яку люди поважають, бояться і не розуміють водночас”
133

. 

Шлях християнина до святості, з одного боку, вузький та вселений 

терном, сповнений випробуваннями, сумнівами, хитаннями у 

сприйнятті Божественного. З іншого боку – на підкріплення 

духовних сил віруюча людина щедро наділяється Богом 

впевненістю і мудрістю Святого Духа, радістю, любов’ю, чуйністю, 

замилуванням, – усім тим, що підтримує віруючого на шляху до 

Бога. Важливо, що віруюча людина – homo fidens – на життєвому 

шляху виявляє свою любов і милосердя повсякчас, стаючи 

“взискающим Бога”, “добротворящим”, що його дошукувався 

Т. Шевченко на противагу “суєсловам” та “лицемірам”.    

          Отже, соборність у Т. Шевченка розуміється не як теоретична 

абстракція, а як посутня категорія, що має архетипну природу. Вона 

присутня і в Шевченкових творах, і в давньоукраїнській літературі. 

Соборність, насамперед, пов’язується з християнською любов’ю до 

ближнього, що об’єднує вірних своєю благодаттю. У Шевченкових 

інтерпретаціях образу Божої Матері проступає рецепція 

святоотцівських розмислів про кафолічність Церкви та символічні 

тлумачення Церкви-Богородиці-Софії. З іншого боку, 

богословсько-догматичні ідеї “єдності у Христі”, актуалізовані у 

мотивах страдництва, мучеництва, мають у творах поета 

типологічні наближення з традиційним києворуським феноменом 

“страстотерпства”, що бере витоки у візантійській житійній 

літературі.  
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Естетика Шевченка: візантійська традиція у трансформаціях 

кордоцентризму 

           

          В українській філософській думці побутує переконання про 

естетизм як складову ментальності українського національного 

характеру (О. Донченко, І. Мірчук, Є. Онацький, О. Поліщук, 

Ю. Романенко, О. Стражний, Я. Ярема та ін.). Вважають, що 

естетичне начало світоглядних орієнтирів давніх українців 

безпосередньо пов'язане з такою специфічною ознакою, як 

“перевага емоціональних та чуттєвих елементів над чисто 

розумовими, раціоналістичними моментами”
134

. Українець ніби 

прагне жити в особливому світі – особисто значущому фрагменті 

дійсності як “організованій різноманітності” (В. Хогарт), для якої 

цінним є естетичне начало як ознака досконалості і 

людиномірності. Тобто, “українському національному характерові 

притаманний потяг до краси, досконалості, довершеності, що 

відображається в домінуванні естетичного ідеалу прекрасного”
135

. 

Багато важить і те, що “в українця емоційність є механізмом 

адаптації до того середовища, в якому він живе. Тут учинок 

людини не зможе виправдати ніяка логіка, якщо вона не подібна до 

логіки емоцій. Абстрактні принципи розцінюються як вияв 

шаблонності й заорганізованості, оскільки емоційне мислення 

оперує не поняттями, а образами. Образи ж не можуть 

повторюватись, тим паче бути стандартизованими. Другою 

відмінністю української емоційності є те, що емоції українця 

створюють своєрідне замкнуте коло, бо ніколи не спрямовані на 

об’єкт. Загалом усе, що стосується так званої об’єктивної дійсності, 

мало цікавить українця. Зате відгук дістає емоційне відображення 

цієї дійсності, яка вважається за саму дійсність. Таким чином, 

переконаність українця в будь-чому (в тому числі в істинності 
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чужих думок) залежить від його емоційної насиченості”
136

. 

Підтвердженням цьому є відомий опис вибору візантійського 

християнського обряду для Київської Русі – епізод перебування 

послів князя Володимира в Константинопольській Софії: “Не 

свѣми на чи небі були есмы: нѣсть бо на землі такого виду чи 

краси такоа; недоумѣмѣ бо сказати, токо вѣми, яко онъдѣ Бог із 

человѣки пребиваеть, і є служба ихъ паче всѣхъ странъ”
137

. 

Коментуючи цю подію, Н. Федоров зауважує: “Відправка посланців 

з метою пошуку обряду (тут і далі курсив автора. – О. Б.), що 

вирізняється своєю красою, логічно пояснює той факт, що русичі 

надавали перевагу обряду а не догмату; адже крім учених ніхто не 

наважиться надати перевагу голій думці (догмату), висловленій 

тільки сухим словом та офіційним стилем, над думкою, що 

виражена за допомогою художніх образів. Як тут не захоплюватись 

дивовижною естетичною проникливістю давніх русичів ...”
138

.  

Отже, суспільна свідомість Київської Русі, відкривши буття нової 

духовної сфери, сприйняла її насамперед естетично, побачила в ній 

вищу красу, тобто прийняла новий естетичний ідеал
139

.  

         Особлива емоційно-естетична чуттєвість українців згодом у 

науковій думці отримала назву “кордоцентризм” (від лат. сordos – 

серце) або “філософія серця”, яку мають за специфіку національної 

світоглядно-ціннісної орієнтації української культури. Дослідники 

вказують на взаємозумовлений зв'язок між національним 

менталітетом українського народу й українським кордоцентризмом, 

точніше, таким його різновидом, як інтроспективний 

кордоцентризм. Сполучною ланкою, яка зв’язує український 

менталітет і кордоцентризм в єдину структуру, на думку 

Я. Гнатюка, є поезія. “Особливістю поезії, зокрема філософської чи 
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медитативної лірики, лірики загалом, є те, що в ній емоціональне 

перебуває поза сферою дії раціонального, інакше кажучи, в ній 

серце вільне від примусу розуму. А це споріднює філософську 

лірику з національним менталітетом українського народу, в якому 

емоційно-почуттєва сфера домінує над розсудком і розумом. 

Завдяки такій спорідненості чи подібності філософська чи 

медитативна лірика є найбільш придатною формою для 

максимально повного прояву, самовираження національного 

менталітету українського народу. Саме тому інтроспективна 

світоглядна позиція українського філософського кордоцентризму, 

на відміну від креативної та акціональної світоглядних позицій, 

дійсно укорінена в національному менталітеті українського народу. 

Що ж стосується креативної й акціональної світоглядних позицій 

української кордоцентричної парадигми, то національний 

менталітет українського народу виявився лише сприятливим 

ґрунтом для їхнього розвитку, самі ж вони були привнесені на цей 

ґрунт ззовні біблійною та святоотцівською традиціями, а не вийшли 

з надр української духовності, як це було у випадку з акціонально-

інтроспективною світоглядною позицією”
140

.  

           Унаслідок кордоцентричних інтенцій українського етносу 

візантійський канон у старокиївську добу був позбавлений великої 

долі ригоризму та ортодоксії у шанобливості до Слова, до книжної 

мудрості, до софійності. Щоправда пізніше, в силу історичних 

обставин, починаючи з ідеї “третього Риму” старця Філафея, від 

естетики візантійської ідеї залишився тільки політичний міф, у 

якому реконструювався чільний принцип панування загального над 

індивідуальним. Ця псевдовізантійська релігійно-культурологічна 

модель незмінно обурює Т. Шевченка, про що неодноразово 

йдеться у “Щоденнику”
141

. Вражає те, що поет гостро, на 
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 Гнатюк Я. С. Український кордоцентризм у конфлікті міфологій та інтерпретацій: [монографія] 
/ Ярослав Степанович Гнатюк. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2010. – С. 167-168. 
141

 Наведемо, як приклад, уривки Шевченкових записів:“Рано поутру пошел в трактир, спросил 
себе чаю и нарисовал из окна Благовещенский собор. Древнейшая в Нижнем церковь. Нужно 
будет узнать время ее построения. Но от кого? К пьяным косматым жрецам не хочется мне 
обращаться, а больше не к кому. Нижний Новгород во многих отношениях интересный город и не 
имеет печатного указателя. Дико! По-татарски дико!” (Запис від 26 вересня 1857 р.) [ V, 111]; 
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глибинному рівні відчуває істинну суть культури Росії, що під 

“візантійськими” гаслами прикривала “золотоординську” 

цивілізаційну модель, якій слідувала Московія від початків свого 

існування як держави
142

. Ця “східна”, а точніше, “азійська” 

складова, яка, безумовно, проявлялась і естетично, була тим 

“чужим” елементом для Шевченкового культурно-ментального 

світовідчуття, що у глибині своїх витоків відповідало 

києворуському варіанту візантійської духовної традиції.  

          Безперечно, важливу роль у сприйнятті духовно-релігійних 

традицій відіграє ментальність народу. Через це, інтерпретація 

християнської релігійної традиції в російському та українському 

варіантах різниться. Так, за спостереженням М. Гоголя, російська 

ментальність вирізняється, передусім, прагненням ніби піднестися 

                                                                                                                                                             
“Проходя мимо церкви святого Георгия и видя, что двери церкви растворены, я вошел в притвор 
и в ужасе остановился. Меня поразило какое-то безобразное чудовище, нарисованное на 
трехаршинной круглой доске. Сначала я подумал, что это индийский Ману или Вешну заблудил в 
христианское капище полакомиться ладаном и деревянным маслицем. Я хотел войти в самую 
церковь, как двери растворилися и вышла пышно, франтовски разодетая барыня, уже не совсем 
свежая, и, обратя[ся] к нарисованному чудовищу, три раза набожно и ко[ке]тливо 
перекрестилась и вышла. Лицемерка! Идолопоклонница! И наверное блядь. И она ли одна? 
Миллионы подобных ей бессмысленных, извращенных идолопоклонниц. Где же христианки? Где 
христиане? Где бесплотная идея добра и чистоты? Скорее в кабаке, нежели в этих 
обезображенных животных капищах. У меня не хватило духу перекреститься и войти в церковь; 
из притвора я вышел на улицу, и глазам моим представилась по темному фону широкого луга 
блестящая, грациозно извивающаяся красавица Волга. Я вздохнул свободно, невольно 
перекрестился и пошел домой” (Запис від 27 вересня 1857 р.) [V, 112]; “Отправивши на почту 
письма Кухаренку и Аксакову, зашел в собор послушать архиерейских певчих. Странно, или это с 
непривычки, или оно так есть. Последнее вернее. В архиерейской службе с ее обстановкою и 
вообще в де [ко]рации мне показалось что-то тибетское или японское. И при этой кукольной 
комедии читается Евангелие. Самое подлое противуречие. <…> Нерукотворенный чудовищный 
образ, копия с которого меня когда-то испугала в церкви Георгия. Подлинник этого индийского 
безобразия находится в соборе и замечателен как древность. Он перенесен из Суздаля князем 
Константином Васильевичем в 1351 году. Очень может быть, что это оригинальное 
византийское чудовище” (Запис від 16 лютого 1858 р.) [V, 155]; “Прочитав статью в 3 № 
“Полярной звезды” о записках Дашковой, в 11 часов я отправился в Кремль. Если бы я ничего не 
слыхал прежде об этом византийско-староверском торжестве, то, может быть, оно бы на 
меня и произвело какое-нибудь впечатление, теперь же ровно никакого. Свету мало, звону много, 
крестный ход, точно вяземский пряник, движется в толпе. Отсутствие малейшей гармонии и ни 
тени изящного. И до которых пор продлится эта японская комедия? ” (Запис від 22 березня 
1858 р.) [V, 166].  
142

 Див. напр.: Кадырбаев А. Ш. Золотая Орда как предтеча Российской империи; [Электронный 
ресурс] / А. Ш. Кадырбаев. – Режим доступа: http://www.ca-c.org/datarus/kadirbaev.shtml; 
Тюньдешев Г. А. Великий хан Батый – основатель Российской государственности; [Электронный 
ресурс] / Г. А. Тюньдешев. – Минусинск, 2013. – Режим доступа: 
https://sites.google.com/site/ndpvatanknigi/velikij-han-batyj---osnovatel-rossijskoj-gosudarstvennosti; 
Хакимов Р. Метаморфозы духа (к вопросу о тюркско-татарской цивилизации): [монография] / 
Рафаэль Хакимов. – Казань: Идеал-Пресс, 2005. – 304 с.; та ін. 

http://www.ca-c.org/datarus/kadirbaev.shtml
https://sites.google.com/site/ndpvatanknigi/velikij-han-batyj---osnovatel-rossijskoj-gosudarstvennosti
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над життям у сферу ідеального, а для української характерне 

зацікавлення життям. Вважають, що “готовність підкорятися владі 

поєднується в російській душі з потягом до владарювання як засобу 

максимального втілення справедливого гармонійного майбуття вже 

з сьогодні на завтра. У цьому полягає подолання трагічної 

дисгармонії буття, що притаманна російській душі. Спроба 

“ощасливити” світ, привнести істину в життя закорінена в 

російській душі як потреба вселюдського “перебустройства”, 

відмови від індивідуалізму заради планетного “всеединения”
143

. 

Тому й давньоукраїнські твори зберігають явні ознаки 

розбіжностей з московськими пам’ятками словесності пізнішого 

періоду (попри намагання прихильників “общерусского” 

історичного розвитку письменства “прихопити” визначні пам’ятки 

давньоукраїнської літератури). Так, аналізуючи перший 

“Бібліографічний нарис української історії літератури”, укладений 

викладачем Києво-Могилянської колегії Єпіфанієм Славинецьким 

(?—1675), Іван Франко стверджує, що “ся бібліографія має 

виразний південноруський (український. – О. Б.) характер і була 

продиктована тим духом, що відчував уже тоді органічний зв’язок 

старого південноруського письменства з греко-візантійським, 

староболгарським та мораво-паннонським”
144

. Так І. Франко  

підкреслює, “по-перше, зв'язок саме “південноруського” 

(українського) письменства з візантійством, по-друге, заявлена 

окремішність того письменства від польського і московського”
145

.  

          Серед первинних рис української ментальності дослідники 

відзначають  самозаглибленість, ліризм, естетизм, філософічність. 

Висловлюється думка і про те, що кордоцентризм української 

культури тісно пов'язаний із антропоцентризмом (С. Кримський, 

М. Попович, В. Табачковський, Д. Чижевський та ін.). 

Взаємозумовленість антропоцентризму та кордоцентризму 
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 Грабовська І. Проблема засад дослідження українського менталітету та національного 
характеру / І. Грабовська // Сучасність. – 1998. – № 5. – С. 63. 
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 Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. / І. Франко. – Т. 40. – С. 19. 
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 Поліщук В. Іван Франко про давність і окремішність української літератури (із франкознавчих 
студій) / В. Поліщук // Українська мова та література. – 2000. – липень (ч. 25). – С. 4. 
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характерна і для художнього дискурсу творів Т. Шевченка. Як 

слушно зауважує М. Наєнко, поета захоплювала не краса заради 

краси. “Він (Т. Шевченко. – О. Б.) сприймав її в філософському, 

глибоко сердечному розумінні. Високо цінуючи, наприклад, талант 

М. Гоголя, він обов'язково наголошував, що це “справжній знавець 

серця людського і наймудріший філософ. Навіть найбільший поет 

повинен побожно схилятися перед ним, як людинолюбом”
146

. За 

спостереженням Я. Розумного, історичні події обертаються у 

творах Т. Шевченка довкола однієї осі – людини, а зокрема 

людини, що позбавлена основних людських прав. “Тому у своїй 

літературній та образотворчій праці Шевченко уникав 

спекулятивних, філософічних понять та символів, а говорив 

живими людськими образами, де матір, зведена дівчина, Прометей 

тощо, символізують цілий народ, людство, історичну дійсність”
147

.  

          На думку Г. Костельника, естетична концепція релігійного 

світогляду Т. Шевченка укладається у формулу “генія та майстра”. 

Тараса Шевченка дослідник зараховував до генія, поета серця (для 

порівняння: Івана Франка критик вважає майстром – поетом 

розуму)
148

. Серце людини миттєво реагує на ситуацію, яка його 

зворушує, гнівається і радіє, не питаючи ні про що; розум 

розмірковує над подією, намагається встановити причинно-

наслідковий зв'язок. Т. Шевченко як типовий “поет серця”, не 

прагне своєю творчістю розв’язати загадку життя, не “подає жодної 

синтези або аналізи життєвих феноменів, а тільки наводить те, що 

зворушує серце”
149

. Розум живе вічністю, синтезуючи в кожному 

моменті минуле і майбутнє, серце живе теперішнім, “на кожну 

хвилину відповідає своїм властивим зворушенням – не 

оглядаючись на те, як було і як буде”
150

. “Всюди в Шевченка 
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 Наєнко М. К. Історія українського літературознавства: [підручник]; [Електронний ресурс ] / 
М. К. Наєнко. – 2-ге вид. зі змінами і доп. – К.: “Академія”, 2003. – Режим доступу: 
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 Розумний Я. Естетичні погляди.. . – С. 60. 
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 Костельник Г. Шевченко з релігійно-етичного становища (критична аналіза) / Г. Костельник. – 
Львів: Накладом “Ниви”, 1910. – С. 4. 
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відбивається течія почувань, а не розумувань. Його душа відповідає 

світові серцем. Розум у нього ніколи не обняв серця”
151

. Особливо 

“світ серця” у Т. Шевченка розкривається “тоді, коли його 

символізм виникав на архетипальному і міфічному рівнях, цебто, 

коли його текст відбивав понадіндивідуальну пам'ять”
152

. Власне, ці 

“архетипальний і міфічний” рівні у творах Т. Шевченка тісно 

пов'язані з питанням християнської традиції, і далі – християнської 

естетики.   

           У мистецтві поняття “християнська естетика” охоплює такі 

аспекти, як біблійна естетика (переважно старозавітні та 

новозавітні ідеї та образи) та естетична теологія (апофатичне та 

катафатичне вчення). До того ж, християнська естетика – це 

комплекс естетичних проблем, пов’язаних з існуванням 

масштабного інтертексту християнської культури. Ці проблеми 

розроблялись, з одного боку, світськими мислителями-

християнами, з іншого – митцями, схильними до релігійно-

естетичної рефлексії.  

          Вважається, що значною частиною християнської естетики є 

художньо-естетична христологія. У Новому Завіті не 

сформульовані основні естетичні категорії, проте тут присутній сам 

дух нової християнської естетики – увесь естетичний всесвіт 

сконцентрований довкола постаті Ісуса Христа. Естетична 

христологія має дві складові: теоретичну (богословсько-естетичні 

ідеї, в яких розглядається особа, діяння, місія Ісуса Христа через 

призму естетичних уявлень) та прикладну (твори мистецтва, в яких 

за допомогою засобів виразності автори передають власне бачення 

Ісуса як Спасителя світу). 

          Християнська естетика у творчості Т. Шевченка є справді 

благодатним полем для літературознавчих досліджень 

(Л. Білецький, Т. Бовсунівська, М. Бородінова, А. Власенко-

Бойцун, Л. Генералюк, В. Домашовець, С. Задорожна, Є. Нахлік, 

О. Ніколенко, С. Росовецький, Д. Степовик, В. Щурат, О. Яковина, 
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В. Яременко). Важливо, що естетична теологія поета вивчена 

недостатньо, однак характеризується відсутністю застиглих 

категорій, догм, обрядів. Натомість показовою є творча сукупність 

поглядів, що постійно рухаються в пошуках істини між 

протилежними твердженнями, спираючись на визначення 

“непорочних вічних істин”, незмінних законів та цінностей, які 

творять внутрішню структуру шляху (життя), але ні за ким, окрім 

самого Бога (внутрішнього світобачення), не визнається їхнє 

знання
153

.  

         Власне, це дає підстави говорити про апофатичний метод у 

діалектиці Шевченкових богошукань, що проявився у апофетичній 

методі ідіостилю. Для творів поета притаманна надзвичайно 

широка та барвиста амплітуда висловів на адресу Бога – від 

запереченння (“Нема ні пекла, ані раю. / Немає й Бога, тільки я!” 

(“І мертвим, і живим…”) (І, 350); “Чи в вас єсть бог який-небудь? / 

В нас його немає…” (“Відьма”) (І, 386); “Так і треба! бо немає / 

Господа на небі!” (“Сон” (Комедія) (І, 265); “Нема навіть кругом 

тебе / Великого Бога” (“Лічу в неволі дні і ночі…”) (ІІ, 208) і до 

визнання своєї віри (“Ми віруєм Твоїй силі / І Духу живому. / 

Встане правда! Встане воля! / І Тобі одному / Помоляться всі 

язики / Вовіки і віки” (“Кавказ”) (І, 343–344); “То воля Господа. 

Годіть! / Смирітеся, молітесь Богу / І згадуйте один другого. / 

Свою Україну любіть, / Любіть її… Во время люте, / В останню 

тяжкую минуту / За неї Господа моліть” (“В казематі (Чи ми ще 

зійдемося знову…)” (ІІ, 21). Це виказує не тільки екзистенційне 

визнання христянського “живого” Бога як Сущого але й 

перегукується з апофатичним методом пізнання Бога шляхом 

заперечення. В. Пахаренко приходить до висновку, що Т. Шевченко 

“вибудовує власну одміну екзистенційної віри. Це віра, яка 

проходить через горнило сумніву, а тому стає ще потужнішою, 

непорушною. Через синтезу апофатики й катафатики 

(позасвідомісного й свідомісного сприйняття), трансцендентного й 
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іманентного, небесного й земного складників вона виводить на 

новий рівень освідомлення, одуховлення, знаменує собою рішуче 

подолання архемітичної (і переважно псевдомітичної) сліпої 

релігійності й народження у муках неолітичної (і власнемітичної) 

свідомої, видющої віри”
154

.  

          Апофатика характерна і для української літератури давньої 

доби. Долаючи ранньопатристичну езистенційність (Григорій 

Богослов, Григорій Нісський, Йоан Золотоуст, Йоан Дамаскін, 

Псевдо-Дионісій Ареопаґіт), у творах давньоруських авторів 

(митрополит Іларіон, Клим Смолятич, Кирило Туровський), 

присвячених пошукам істини в Божій Премудрості, присутня 

активна пізнавальна позиція. Як відомо, поряд з установкою 

середньовічними богословами догмату, універсальна 

космополітична парадигма християнства твориться через 

внутрішнє особистісне переконання, оскільки індивідуальний шлях 

онтоекзистенціного діалогу з Богом виходить поза межі Слова і 

звертається до глибинного єднання з Вічним Ти. Так Святе Писання 

задає координати особистісної інтенції на внутрішній діалог, що 

”завжди відбувається у площині особистості та сутнісно “полягає у 

настанові саме на індивідуальне, конкретне життя людини, втіленій 

в ідеї Христа”
155

. Учені переконані, що ці “екзистенціально–

індивідуалістичні” риси українського менталітету виростають з 

особливостей способу життя наших пращурів, з гуманістично-

неоплатонічним орієнтацій саме східного (візантійського) 

християнства з його спрямуванням на внутрішню людину, 

неповторність людського індивіда, особистості
156

.  

          Українська філософська думка схиляється до переконання, 

що творчість Т. Шевченка не являє закінченої, сформованої 
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системи, на кшталт теології чи академічної філософії. Аналізуючи 

філософську складову Шевченкової творчості, дослідники 

припускають, що ним створена “філософія шляху”
157

. 

“Апофетичний метод, як і релігія шляху загалом, як і філософія 

шляху (життя), типові як для містичного сприйняття Бога, так і для 

особистого, безпосереднього сполучення з вищим духовним світом 

із виявом свого внутрішнього світу”
158

. Таким виявом “сполучення 

з вищим духовним світом свого внутрішнього світу” для 

Т. Шевченка була його творчість, яка, покликаючись на 

Г. Грабовича, “суцільно автобіографічна, що його поезія, як і проза, 

є постійною самопроекцією…”
159

. Тобто художня практика поета 

будується на принципі автобіографізму, адже прагнення людини 

пізнати себе, осмислити свій духовно-біографічний досвід є 

кодовим для творчості загалом, про що говорить В. Халізєв: 

“Художнє осягнення і перетворення особистого духовно-

біографічного досвіду і рис своєї індивідуальності є <…> 

невід’ємною складовою літератури”
160

. Апофетичний метод 

світосприйняття Шевченка, вважає В. Пахаренко, тісно пов'язаний з 

архетипним мисленням у його ідіостилі та за природою своєю 

відкритий трансцендентному
161

. Звідси – присутність 

христологічних архетипів у Шевченковій творчості.  

         На відміну від концепції К.-Ґ. Юнґа, христологічні архетипи 

тлумачаться не як загальні моделі несвідомого, а як трансісторичні 

колективні уявлення, що формуються і набувають смислів у тому 

чи тому типі культури
162

. Ці архетипи зазвичай пов’язують з 

євангельськими інтерпретаціями життя та смерті Ісуса Христа. 
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Такими є: архетипи Різдва, Преображення, Стрітення, 

Воскресіння
163

. Так, архетип Воскресіння, тісно пов'язаний з 

традиціями східної християнської Церкви, вважається домінуючим 

у літературах, що розвиваються в силовому полі православної 

традиції, адже для православного обряду святкування Великодня є 

головним святом не тільки в конфесійній площині, але й 

загальнокультурній. Натомість у католицькій традиції акцентується 

Різдво Месії. У цих архетипах С. Аверінцев вирізняє два наріжних 

поняття – матричні можливості архетипа, що дають “владу над 

розумом”, та багаторівнева структура архетипа, яка визначає 

розвиток від простого до складного
164

. Важливими для осмислення 

христологічного архетипа є тези І. Смирнова про те, що архетипи – 

це не психологічна, а логіко-смислова основа літературної 

творчості, в якій проглядається інтертекстуальна лінія розвитку
165

.   

     Аналізуючи художні твори києворуської літератури 

І. Єсаулов пояснює активне функціонування архетипу Воскресіння 

домінуючим на той час фактором христоцентичності, до того ж, у 

цьому архетипі реалізуються ідеї перемоги над смертю як 

необхідний і логічний наслідок внутрішнього духовного розвитку. 

Особливо підкреслюється уявлення про “логічність” чуда, 

дарованого Христом і його специфіка, що передбачає у Воскресінні 

“завершення” шляху до досконалості, а не як “логічний” кінець 

воцерковленого життя людини
166

. Важливою складовою цього 

архетипу є позитивна емоційна спрямованість, що закорінена у 

“радісне світовідчування перших століть давньоруської культури, 

яка під впливом нового духовного досвіду розгортала до 

безконечності географічні, історичні, соціальні, духовні горизонти, 

усвідомлюючи себе метою і вінцем творіння, образом самого 
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Творця”
167

. Наприклад, ігумен Даниїл так пише про духовну 

радість, що він відчув на Великдень, під час сходження 

Благодатного Вогню на Гроб Господень: “Така бо радость не 

можеть быти человѣку, ака же радость бываетъ тогда всякому 

християнину, видѣвши свѣтъ божий святый. Иже бо не видѣвъ 

тоа радости въ тъ день, то не иметь вѣры сказающим о всемъ 

том видѣнии; обаче мудрии и вѣрнии человѣци велми вѣрують и 

въсласть послушають сказаниа сего и истины сеа и о мѣстѣх сих 

святыхъ”
168

.  

             “Пасхальність” притаманна і для творів Т. Шевченка. 

Згадаймо хоча б: “І світ Божий як Великдень, / І люди як люди” 

(“На вічну пам'ять Котляревському”) (І, 90). Цей національно-

специфічний “оптимістичний онтологізм” (О. Сирцова) свідчить 

про продовження традицій давньоруської ранньопатристично-

гетеродоксійної ідеї загального апокатарсису як остаточного 

відновлення первісної чистоти-безгріховності всього сутнього”
169

. 

Звідси – забарвлення емоційно-естетичної складової “пасхального 

архетипу” і в києворуській літературі, і в Шевченкових творах 

близьке до духовної радості.  

         При детальному розгляді Шевченкових рядків поезії  “На 

вічну пам'ять Котляревському” (1838) проступає Великодна 

християнська містика, закорінена у візантійські традиції як 

літургійні, так і мистецькі, де “Великдень інтерпретувався як свято 

освячення усього сущого, весна як природно-космічна притча про 

оновлення природи людини”
170

. Ця візантійська “пасхальність” 

характерна і для давньоруської літератури. Наприклад, чіткі 
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аналогії символу весни-Великодня зустрічаються у проповідях 

Кирила Туровського: “Ныня солнце красуяся к высотѣ въсходить 

и радуяся землю огрѣваеть, възиде бо нам от гроба праведное 

солнце Христос и вся вѣрующая ему спасаеть. Ныня луна с 

вышьняго съступивъши степени, болшему свѣтилу честь 

подаваеть; уже ветхый закон, по писанію, с суботами преста и 

пророкы Христову закону с недѣлею честь подаеть. Ныня зима 

грѣховная покаяніемь престала есть и лед невѣрія богорозуміемь 

растаяся; зима убо язычъскаго кумирослуженія апостольскым 

ученіемь и Христовою вѣрою престала есть, лед же Фомина 

невѣрія показаніемь Христов ребр растаяся. Днесь весна 

красується, оживляющи земное естьство; бурній вѣтри, тихо 

повѣвающе, плоды гобьзують и земля сѣмена питающе зеленую 

траву ражаеть. Весна убо красная вѣра есть Христова, яже 

крещеніемь поражаеть человѣчьское покыестьство” (“Слово в 

новую Недѣлю по Пасцѣ”) 
171

. 

  Символіка Воскресіння у Шевченковій поезії має широке поле 

для втілення авторських інтерпретацій. Найперше, Т. Шевченко 

використовує сюжет Воскресіння  як безпосередню трансляцію 

історії Нового завіту, а вже потім – послуговується низкою 

модифікацій, де ідея Воскресіння має символічний зміст у сенсі 

“воскресіння України”, “воскресіння народу” тощо. До того ж, 

мотив “воскресіння” ліричного героя, що проводиться алюзивно, як 

правило, має ознаки проектування подій Новозавітної історії: 

“Воскресну я! / <…>/ Воскресну нині! Ради їх, / Людей закованих 

моїх, / Убогих, нищих... Возвеличу / Малих отих рабов німих! / Я на 

сторожі коло їх / Поставлю слово” (“Подражаніє 11 псалму”) 

(р. 17-23).  

     Ідея Воскресіння характерна не тільки для літературної 

творчості Т. Шевченка. Наприклад, її використано у однойменному 

сепійному ескізі (1853?). Вважають, що то була спроба 

запрестольного образу для гарнізонної церкви Новопетровського 
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укріплення.  Так, у листі Т. Шевченка до А. Лизогуба від 

16.07.1852 р. йдеться: “Дожидаем в укрепление нонешнего лета 

корпусного командира. Думаю просить, чтобы позволил мне в 

здешнюю церковь безмездно написать запрестольный образ во имя 

Воскресения Христова. Не знаю, что будет. Великой бы радостью 

подарил меня, если бы позволил, вот уже шестой год как я кисти и 

не видал” (VI, 63). Однак, цей задум так і не був втілений в життя, 

оскільки не отримав схвалення у дивізійного начальства. 

  Поряд з архетипом Воскресіння Т. Шевченко вдається до ще 

однієї фундаментальної христологічної ідеї – Розп’яття, що має 

широке поле інтерпретацій у його літературі та малярстві. Відомо 

про езкіз “Розп’яття” (1850), що начебто був начерком 

запрестольного образу. Однак, Т. Шевченко не знаходить 

розуміння у католицького служителя, про що пише у листі до 

Варвари Репніної від 07.03.1850 р.: “Я предлагаю здешней 

католической церкви написать запрестольный образ (без всякой 

цены и уговору), изображающей смерть спасителя нашего, 

повешенного между двумя разбойниками, но ксёндз не соглашается 

молится между разбойниками! Что делать! Поневоле находишь 

сходство между 19 и 12-м веком!” (VI, 53). Власне, йдеться не про 

твердолобість представника окремо взятої релігійної конфесії, адже 

відомо, як Т. Шевченко критично ставився до зловживань і 

безчестя богослужіння православними п’яними дяками, а також був 

противником надто показових, на його думку, лицемірних відправ – 

(архиєрейських) богослужень, які, на жаль, нерідко закінчувались 

великим п’янством. Упадає у вічі інше – вибір іконографічних 

сюжетів для церков різних конфесій
172

. Т. Шевченко тонко підмічає 

розрізнення в акцентах патристичних парадигм західного та 

східного християнства.  

  За традицією, західний обряд велику увагу надає “страстям 

Христовим”, натомість для православ’я наріжною ідеєю є 

Воскресіння. Свої твори з назвами “Воскресіння” та “Розп’яття” 
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Т. Шевченко пропонує тим Церквам, кожна з яких надає перевагу 

тій чи іншій інтерпретації Священної історії. Однак, окрім вибору 

сюжету для запрестольних образів, важливо застановитись на 

іконографічних канонах втілення тієї чи іншої теми. Так, в 

Шевченковому ескізі “Воскресіння”, присвяченому “пасхальній 

тематиці”, що завжди була центральною у вченні східної Церкви, 

використано західний канон зображення цієї події. Композиція 

картини зосереджена на моменті воскресіння Ісуса. Автор 

дотримується встановленої традиції: кількість статистів зведена до 

мінімуму – тільки фігури Христа, Ангела та двох воїнів. Імовірно, 

так Т. Шевченко візуально передає рядки Євангелія від Матея: “І 

ось великий зчинився землетрус, – ангел бо Господній зійшов із 

неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому. Вигляд його був 

неначе блискавиця, а одежа, як сніг біла. Зі страху перед ним 

сторожа затремтіла й стала, неначе змертвіла” (Мт. 28: 2-4). 

Однак, згідно із східною екзегезою головний акцент припадає не на 

сам момент Воскресіння – коли Христос встає із гробу, – але Його 

“Зішестя в aд”, що є Таїнством Великої Суботи. Тому, за 

візантійським іконографічним каноном Воскресіння Христове 

зображалось як “Зішестя в aд”, адже саме цей сюжет найповніше 

відображав Передання. Дослідники української іконографії 

зауважують, що з кінця XVI ст. під впливом західноєвропейського 

мистецтва поряд з каноном “Зішестя в aд” окремим сюжетом 

розвивається зображення Христа в момент, коли Він встає з гробу. 

Такі ікони так само підписували як “Воскресіння Господнє”. З 

XVII-XVIII ст. тематика “Зішестя Спасителя до aду” була 

поширеною також у європейському мистецтві, однак тут 

конкретною подією Воскресіння вважали зображення Христа, який 

урочисто стоїть над гробом, оскільки латинські трактування події 

“Зішестя до аду” позбавлені того богословського змісту, що був 

вкладений у візантійській іконографії
173

.  
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  Чому ж, утілюючи одну із чільних ідей православної Церкви, 

Т. Шевченко послуговується католицьким каноном? Можливо, 

подібні ікони він міг бачити у рідних краях, де через західний 

культурний уплив культивувався подібний сюжет, з іншого боку 

позначився вплив школи К. Брюллова, орієнтований на західні 

релігійні моделі. Імовірно, за Шевченковою екзегетичною 

”еклектикою” проступає християнський поліфонізм. Зрештою, 

зосередження на якомусь із христологічних архетипів – чи то 

архетип Воскресіння, чи Розп’яття – не є єдиним культуротворчим 

фактором, проте є домінантним на субдомінантному фоні. “Саме 

тому, – вважає І. Єсаулов, – відбувається акцентування тих чи 

інших моментів, а не стверджується їх присутність чи відсутність в 

християнській цивілізації”
174

.  

          У Шевченковому “Розп’ятті” найперше упадає у вічі 

застановлення митця на темі “страждань Христових”, 

широковідомій у західноєвропейському мистецтві. Однак, при 

більш докладному підході з’ясовується, що на відміну від інших 

майстрів, які зверталися до цього євангельського сюжету 

(К. Брюлов, С. Вуе, Г. Доре, Ель Греко, А. Караччі, Х. Рембрандт, 

П. Рубенс), робота Т. Шевченка вирізняється зміщенням акцентів з 

фізичного страждання на ідею збереження Божої подоби навіть за 

будь-яких життєвих випробувань. Причиною цьому, найімовірніше, 

є відмінності екзегетики Розп’яття у західній та східній патристиці, 

що проектуються на іконографічний канон. Я. Креховецький 

слушно зауважує: “Західне релігійне мистецтво, безперечно, 

посідає догматичний зміст і є вкоріненим у Святому Письмі та 

Переданні. Однак, у своїх формах і техніках воно великою мірою 

залежить від мистецтва тої чи тої доби. Натомість східне мистецтво 

вимагає, щоб митець у своїй інтерпретації певної теми стисло 

дотримувався богословського змісту Передання. Це Передання є і 

точне, й багате. З цієї причини форми, які створило візантійське 

мистецтво, завжди мотивовані візією віри більшою мірою, ніж ті, 
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що створені західною традицією. Згідно з візантійською традицією 

святих зображають не як природну людину, а, наскільки це 

можливо земними засобами, – людину преображену, таку, якою 

вона є в Божій присутності”
175

. У цьому акцентуванні на 

“преображенні людини” проглядає орієнтація Т. Шевченка на 

візантійські закони іконографії. “Тема сенсу самопожертви сина 

Божого як поворотний пункт світової історії викликала глибокий 

інтерес у митця, але більш суттєвою для нього була ідея катарсису, 

символізована через центральний новозавітний образ, – ідея змін і 

оновлення внаслідок житейський випробувань, відтак значного 

духовного прориву окремої особистості”
176

, – переконана 

Л. Генералюк.  

  Іконічний сюжет “розп’яття” в літературних творах 

Т. Шевченка втілюється в мотив розпинання, який, за Є. Нахліком, 

має кілька модифікацій. Найперше – це мотив розпинання рідної 

країни, проте, як зазначає науковець, поет не вдається до прямого 

символічного зіставлення метафоричного розпинання батьківщини 

чи нації з розіп’ятим Христом (як це, наприклад, характерне для 

польських романтиків), хоча алюзійно, семантикою самих лексем 

“розпинати”, “розп’ясти”, по суті, проводить таку паралель. По-

друге, євангельський топос розп’яття реалізується у Шевченка в 

мотив розпинання рідного народу, його мучеників і пророків, 

давніх, сучасних і майбутніх. Ще однією модифікацією мотиву 

розпинання є сюжет розп’яття новітнього апостола “Євангелія 

правди” Яна Гуса. Насамкінець, у поезіях Т. Шевченка 

спостерігається наближення ліричного героя до міфеми Христа, 

хоча, вважає Є. Нахлік, “поет проводить цей мотив доволі 

делікатно, опосередковано, лише у тексті перегукуючись із 

безпосереднім євангельським топосом розпинання…”
177

.  
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  Євангельське “розп’яття” в малярській царині Т. Шевченка 

розвивається не так вільно, а за традиційною схемою, що 

передбачає вузький простір для авторських інтерпретацій. До 

останніх належить нетрадиційне розміщення хрестів з 

розбійниками, мінімум статистів, серед яких залишено тільки 

фігуру Богоматері. Незвичайний ракурс світлотіні має на меті 

фіксацію уваги на образі Ісуса. Звичайно, все це має важливе 

смислове навантаження, проте застосовані художні прийоми є 

комплементарними, що тільки акцентують увагу на основній ідеї 

картини – утвердження богоподібного первня людини через 

страждання. 

   Важливе місце в естетичній теології східного обряду займає 

Софія-Премудрість Божа, тісно пов’язана з ідеями “серця”. Так, у 

Святому Письмі зазначається, що Бог радіє тоді, коли він бачить і 

творить, коли бачить, що це гарно.  Це неодноразово 

підкреслюється у Книзі Буття. Важливо, що це гарно об'єднало 

людину й Творця. Людина і Творець раділи досконалості всього 

Божого творіння. Раділа цьому і Премудрість Божа, яка була 

посередником між Богом і людиною: “я була при ньому, при 

роботі, я була його втіхою щоденно, | усміхалась перед ним 

повсякчасно, гралась на його земному крузі, моя бо втіха – бути з 

людськими синами” (Прип. 8: 30-31). Премудрість Божа 

сприймається серцем людини, яке є органом для сприйняття світу 

небесного і за допомогою якого людина отримує блаженство: 

"Щасливий чоловік, що знайшов мудрість, | і людина, що розум 

придбала, бо її придбання ліпше за придбання срібла, | і понад 

золото такий прибуток" (Прип. 3: 13-15). Отже, у Старому Завіті 

окреслюється ідея Премудрості-Софії,  в якій естетичне сприйняття 

тісно пов’язане з серцем людини.   

 Ідея серця як зосередження Божої Премудрості відіграє істотну 

роль у філософському вченні Г. Сковороди. Взаємопов’язаність 

софійності з серцем у творах Г. Сковороди свого часу висвітлювали 

В. Ільїн, С. Кримський, О. Марченко, В. Харин та ін. Зокрема, 

Н. Сидоренко, наголошує, що Сковородинівська паралель Софії та 
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любові виникає цілком закономірно з ототожнення Софії та Христа. 

A іпостась Христа є другою іпостассю Бога, не лише Його Словом, 

а й серцем Божим, Любов'ю. Тому й у його вченні Христос, серце 

та любов посідають центральне й визначальне місце. Якщо 

пригадаємо, що “нове” серце Г. Сковороди, “істинна людина” –  це 

Христос, який є любов'ю, то, відповідно, цю “істинну людину” 

цілком правомірно можемо назвати Премудрістю Божою. Понад те, 

народження цієї “істинної людини” потрібно розуміти як 

актуалізацію, потенційно закладену в “серці” Премудрість Божу 

(“как увидиш ее, тогда и достанеш”). Тож можемо говорити про 

ототожнення у вченні Г. Сковороди “нового” серця та Софії”
178

. У 

цьому контексті слід згадати поняття “нового/доброго” та 

“старого/злого” серця. Так, Г. Сковорода говорить про “вмирання”, 

“переображення” “старого” серця і “народження” “нового” серця. 

Людину зі “старим/злим” серцем, серцем без Бога мислитель часто 

ототожнює з “порожнім” горіхом: “Не кожен горіх і не будь-яка 

солома із зерном”
179

. Однак, у Г. Сковороди цей “порожній” горіх 

не приречений на абсолютну погибель, він має шанс вольовим 

зусиллям “наповнитися” здоровим ядром. Так і людина завжди має 

шанс звернутися до Бога і впустити Його в своє серце – прийняти в 

себе іскру Божу, від чого серце зігріється й воскресне – серце 

преобразиться і стане “новим”. 

          Безперечно, що Святе Письмо, ідеї візантійських отців, 

житійна література, практика молитви мали велике значення у 

формуванні образу серця у Шевченкових візіях. Відомо, що саме 

лектура Нового Завіту наштовхує поета на думку “описать сердце 

матери по жизни Пречистой Девы, матери Спасителя” (Лист до 

В. Рєпніної від 7.03.1850 р.) (VI, 55). Практика опертя на сакральні 

тексти наближає філософсько-кордоцентричні медитації 

Т. Шевченка з українською інтелектуальною традицією, зокрема з 
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творчістю Г. Сковороди. Прикметно, що смислові горизонти 

Шевченкового образу серця вибудовуються довкола емоційно-

чуттєвої реакції на буття. Образ серця практично завжди виступає 

мірилом душевної відкритості і доброти. Щоб передати суть 

образного наповнення, поет обирає для серця епітет “чисте”. 

Маючи “чисте” серце, можна наважитись на діалог із Богом: 

“Спаси мене, помолюся / І воспою знову / Твої блага чистим серцем, 

/ Псалмом тихим, новим” (“Давидові псалми (12 псалом)”; р. 37–

40). Людей з “чистим” серцем Т. Шевченко шанує понад усе, як це 

видно у варіантах його “Молитви”. Так, в першому варіанті “чисте” 

серце засобами інакомовлення виступає як “любов, сердечний рай”, 

милість якої є найбільшою нагородою для ліричного героя. У 

другому та третьому варіантах для “чистих серцем” поет просить у 

Бога милості: “Коло їх / Постав ти ангели свої, / Щоб чистоту їх 

соблюли” (р. 7–9). Я. Гнатюк у цих рядках вбачає аналогію до 

положень Максима Сповідника, де йдеться про те, як завдяки 

“найвищій простоті” в чистому серці народжується Бог й 

“накреслює на ньому, ніби на гладенькій дощечці, Свої закони”
180

. 

До того ж, у поетичних рядках Т. Шевченка дослідник зауважує 

присутність ідеї слов’янофілів про чистоту сердець простих людей, 

які, навіть розтлінні пансько-невільницькою культурою, все ще 

відчувають Бога Живого
181

. Аналізуючи Шевченкову поезію “Якби 

ви знали, паничі…” (1850) С. Смаль-Стоцький переконує, що твір є 

ще одним “доказом великої релігійності Шевченка й тої його 

глибокої віри, що на праведній землі може бути праведний рай, 

коли праведний Бог запанує в серцях людських…”
182

. 

        “Нове” серце, за версією Г. Сковороди, легше “обновити” у 

“вбогості”, оскільки тут, на землі, блаженні духом тільки бідні. 

Бідність – це таке буття, що очищує думку. “Чисте серце” 

Т. Шевченка багато в чому перегукується з “новим серцем” 

Г. Сковороди. За Сковородою, сповнене любов'ю, людське “серце” 
                                                 
180

 Гнатюк Я. С. Український кордоцентризм… . – С. 145. 
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 Там само. 
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 Смаль-Стоцький С. Т. Шевченко. Інтерпретації: [монографія] / Степан Смаль-Стоцький. – 
Черкаси: Брама, 2003. – С. 170. 
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зливається з Божественним, а воля розчиняється у волі Бога: “Коли 

побачив ти новим та істинним оком Бога, тоді ти в нім усе, як у 

джерелі, як у дзеркалі, побачив те, що завжди в ньому було, а ти 

ніколи не бачив. І що є найдавніше, те для тебе, нового глядача, 

нове є, бо тобі на серце не сходило. А тепер ніби все наново 

зроблено, тому що воно тобою раніше ніколи не бачене, а тільки 

чуване. Отже, ти тепер бачиш двоє – старе і нове”
183

.  

         Шлях до “нового/чистого серця” у Т. Шевченка проходить 

непросто, воно народжується не у всіх, і не одразу. Буває й таке, що 

серце “спить”: “А серця немає, / Й не було його ніколи / Тільки 

шматок м’яса…” (“Не журюсь я …”) (І, 407). Одним з прикладів 

відродження серця, “яке спить” у Шевченковій творчості (аналог 

“порожнього горіха” у Г. Сковороди) є поема “Відьма”, в якій, 

“розширюючи емоційно-смисловий об’єм образу серця в тему 

цілого твору, поет використовує перспективу євангельських 

духовних підтекстів: жінка зі зруйнованим життям, прощає і 

знаходить власний мир і життєвий сенс у служінні людям”
184

. 

Однак, на відміну від кордоцентризму Г. Сковороди у Т. Шевченка 

він має ознаки більш радикальної форми – “волюнтаристично-

афективної” (Я. Гнатюк).  

          Отже, естетика києворуської літератури, творів Г. Сковороди, 

Шевченкових поезій тісно пов’язана з антропоцентричністю та 

кордоцентризмом, у межах яких пролягає етичний та естетичний 

синтез християнського світогляду українців. Християнська 

естетика Т. Шевченка характеризується не тільки використанням 

широкого кола біблійних образів та сюжетів, але й христологічних 

архетипів. Глибока емоційна спрямованість архетипу Воскресіння є 

домінуючою в літературній та художній творчості Т. Шевченка, що 

є аналогом “радісного світовідчування перших століть 

давньоруської культури” (В. Бичков). Домінанта серця як емоційно-
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 Сковорода Г.  Наркіс. – С. 171.  
184

 Яковина О. Серце як точка перетину горизонталі та вертикалі буття / О. Яковина // Яковина О. 
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вольова сутність людини є характерною для Шевченкової 

філософсько-медитативної лірики.  
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РОЗДІЛ ІІ 

 

ВІЗАНТІЙСЬКА КОНЦЕПЦІЯ СВЯТОСТІ  

У ТВОРАХ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

         

         Категорія “святості” в Шевченкових творах переважно 

стосується біблійної топіки чи локусів святописемної догматики та 

відповідає християнським світоглядним орієнтирам митця. 

Протягом життя Т. Шевченкові випадало близько пізнати різновиди 

християнства – православ’я, католицизм, протестантизм. Проте 

східнохристиянська київська традиція залишила глибокий слід у 

поетовому світовідчутті з раннього дитинства, адже він практично 

виріс у її лоні. Тому важливо розглянути рецепцію поняття 

“святості” у контексті візантійської парадигми, оскільки це 

дозволить з’ясувати механізми свідомого/несвідомого формування 

стійких орієнтирів в ієрархії сакрального Шевченкових творів.  

           Християнська традиція Візантійської імперії прийняла за 

основу святописемні концепти святості. У процесі релігійно-

герменевтичних рефлексій у святоотцівському надбанні 

формуються релігійно-богословські канони святості, відповідно до 

яких святими є Бог, Ісус Христос, Богородиця, ангели, сонм 

Святих, Церква, Святе Письмо, предмети ритуалу, святі місця 

тощо. Візантійська традиція великого значення надає постатям 

Святих, земне життя яких стає матеріалом для агіографічних 

творів. Чернецтво також набирає ваги, воно не тільки демонструє 

акти духовного подвижництва, але й стає авангардом 

просвітницької діяльності, що сприяє “освяченню” інтелектуальної 

праці, а монастирі, як правило, стають осередками освіти та 

книгописання. Вивищується роль мистецтва, яке вважається 

“богонаснаженим” актом людської діяльності. Література, 

монументальна культова архітектура, іконопис перебувають у 

тісному контакті з храмом, котрий на той час є центром естетичних 

уподобань людини, а християнство – основною світоглядною 
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парадигмою. Прикметно, що за очільниками держави теж 

утверджується статус святості, який корінням своїм сягає “Божого 

помазання”, обґрунтованого в Старому
185

 та Новому Заповіті
186

. У 

Візантії ця традиція отримує назву “цезарепапізм”, суть якого – в 

“ієрархічності стосунків між царем та єпископатом і саме 

головування царя в Церкві гарантує собою непорушність її 

устоїв”
187

. Політичного забарвлення отримує біблійна максима 

ойкумени, що передбачає ”збирання” навколишніх земель довкола 

новоствореного сакрального місця/міста, яким для ромейської 

імперії стає Константинополь, знаний як Constantinus novam Roma 

тобто Новий Рим. Обґрунтування духовно-релігійної сторони цієї 

ідеологеми базувалось на ідеї богообраності Візантії як оплоту 

християнства у всьому світі.     

          Візантійська традиція мала суттєвий вплив на розвиток 

києворуської духовної культури, а це спонукало давніх книжників 

до копіткої інтелектуальної праці в осмисленні складного 

теоретичного матеріалу. Як правило, “основний потік творчості 

візантійських богословів являв собою заклики до “досконалості” та 

“святості”. Саме такий – містичний, есхатологічний та, навіть, 

максималістський характер цього заклику до святості й вирізняв 

візантійську традицію від формальності середньовічного 

католицтва, від пуританського моралізування, від релятивізму 

новітньої “ситуативної етики”
188

.  

          У процесі засвоєння християнського “образу світу” на 

праукраїнських землях було перейнято візантійську концепцію 

святості. Унаслідок синтезування та творчого переосмислення це 

поняття якісно видозмінювалося в умовах місцевої самобутньої 

культури. Для давніх українців перейняті від Візантії та збагачені 

                                                 
185

 Так, помазаником Божим у Танаху вважається людина, освячена особливим єлеєм помазання. 
Такими в Ізраїлі були царі та первосвященики. Як приклад, можна привесть історію помазання 
Саула та Давида Самуїлом (I Цар. 9:10). 
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 Зокрема, у Новому Заповіті мовиться: “Кожна людина нехай кориться владі вищій: нема бо 
влади, що не була б від Бога; і ті, існуючі влади, установлені Богом” (Рим. 13:1). 
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місцевими етнотрадиціями основні патерни святості стали 

органічною частиною світоглядних орієнтирів. Аналогічними до 

візантійського бачення святості є постаті Священної історії, Святе 

Письмо, святість міста/сакрального центра, мова літургій та 

сакральних текстів, християнський месіанізм, ідеологія 

подвижництва, філософія чернецтва, питання аскези, культ книги, 

знання, символіка ікони, храму, хреста тощо. У даному розділі 

розглянуто  поняття “святості” з опертям на візантійську 

патристику, твори давньої української літератури з метою 

виявлення типологічних паралелей, що дозволить вийти на 

глибинний рівень семантики цього поняття, пояснити його 

підтексти та рівні художньої інтерпретації у творах Т. Шевченка.   

 

Топіка святості в поезії Тараса Шевченка 

 

         Семантичне багатство біблійних елементів Шевченкової 

поетики свідчить про креативну роль сакральних текстів у 

художніх візіях митця. Особливим семіологічним змістом у творах 

поета вирізняється топіка святості, оскільки, за Ю. Шевельовим, 

“шукання святости і далі святість — константа духовного життя й 

творчости поетової, як константою був безнастанний діялог з Богом 

і в цьому діялозі також богоборство, богозаперечення”
189

.        

          За традицією, художньо-концептуальне відображення 

сакрального в українському літературному дискурсі переважно 

пов’язане з релігійним контекстом. Так, у Т. Шевченка основними 

носіями “святості” є Бог, Ісус Христос, Богородиця, апостоли, 

Святі, мученики, віра, Біблія тощо. Як правило, термін “святість” 

пов'язаний з релігійною сферою та вважається одним із 

фундаментальних понять християнського вчення. У Старому 

Заповіті святість є справою обраних. Так, для юдеїв поняття “святе” 

означало “вибране”, “очищене”, “виділене”. Найперше, святість є 

сталою ознакою Бога, бо навіть ім’я його святе (Пс. 20-22). Далі 
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святість/обраність демонструє Його винятковість, щоби люди 

визнали Його єдиним істинним Богом. Так, субота була обрана 

Богом з-поміж інших днів і названа святим днем; святим 

вважається те, що людина відділяє від себе і віддає Богу 

(жертвоприношення чи десятина); святими є речі, задіяні в 

богослужбових ритуалах; з’являється поняття святого місця, яким 

вважається земля Палестини; врешті, святим названо цілий 

ізраїльський народ, якого Бог вибирає серед інших.  

          Тенденцію партикуляризму подолано в Новому Заповіті. 

Сутність зміни у понятті “святий” тут полягає “у причетності 

людини до Бога, в її обожненні, преображенні під дією Божої 

благодаті. Під час преображення в людині відновлюється її 

неушкоджена гріхом природа. Основою цього преображення є 

Боговтілення, прийняття Ісусом Христом людської подоби. 

Оскільки у Христі людська подоба обожнилась, для всього людства 

відкрилась дорога до Бога: християни, наслідуючи Ісуса, 

причащаються до Бога через благодать і стають святими. Тобто 

входження у святість здійснюється через Ісуса Христа”
190

. Отже, 

святими можуть стати не тільки обрані, які жертвують своє життя 

во ім’я Боже, але й ті християни, що приймають хрещення та 

долають гріх мирського життя. Святість людини дає їй можливість 

отримати життя вічне: “Коли ж були ви слугами гріха, то ви були 

вільні від праведности. Які ж плоди ви тоді мали? Того ви тепер 

соромитеся, бо кінець їхній – смерть. Тепер же, звільнившись від 

гріха і ставши слугами Богові, маєте ваш плід на освячення, а 

кінець – життя вічне. Бо заплата за гріх – смерть, а дар ласки 

Божої – життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашім” (Рим. 6: 20-

23).  

         Сучасні дослідники вважають, що святістю в християнстві 

наділені, насамперед, надприродні істоти, що є об'єктом поклоніння 

(Бог, Ісус Христос, Богородиця, апостоли, Святі), потім – релігійні 

цінності (віросповідання, віровчення, таїнства, Церква), 
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насамкінець – предмети, особи, дії, тексти, що входять до 

духовного культу
191

.  

            Топос святості у творчості Т. Шевченка І. Огієнко вважає 

сталою ознакою релігійного стилю поета: “Святий” для Шевченка – 

це все найкраще, любе, чеснотне. Цей освячуючий епітет для 

Шевченка як освячена вода, якою він освячує чеснотні речі”
192

. 

Художня картина світу поета означена значною кількістю образів, 

носіїв святості. Цьому сприяло кілька важливих факторів, серед 

яких вирізняють глибоку релігійність українців, що сягає своїм 

корінням ще арійських часів (М. Костомаров, І. Мірчук, Я. Ярема, 

В. Янів та ін.). Важливим є факт зростання  та виховання  

Т. Шевченка в умовах глибокого шанування християнських 

цінностей. Так, релігійна література оточувала його від 

народження, формуючи світоглядну картину сакрального. 

Дитиною він слухав як дід читає Біблію чи Мінею (“Бувало, в 

неділю, закривши Мінею, / По чарці з сусідом випивши тієї, / 

Батько діда просить, щоб той розказав / Про Коліївщину, як 

колись бувало” (“Гайдамаки”; р. 2452–2455)  або ж на слух 

сприймав окремі фрагменти Святого Письма під час богослужінь 

(“У церкві співали: / “Ісаія, ликуй!” (“Гайдамаки”; р. 2102–2103). 

Далі була, як відомо, дяківська школа з методою навчання на 

текстах Псалтиря чи Часослова. Образи Святого Письма 

залишались предметом Шевченкової рецепції протягом усього 

життя. У творчій інтерпретації біблійні конструкти все ж залишали 

за собою риси народних переказів, апокрифів чи алегоричного 

тлумачення, однак цим і вирізняється автентично-християнський 

характер художньої практики українського поета.  

          Зауважимо, що у мовній картині Шевченкових творів 

найпоширенішою лексемою є святий та похідні від неї
193

. 
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Прикметно, що саме за допомогою цієї семи поет вибудовує поле 

сакральної лексики, що активно корелює з релігійними, світськими, 

міфопоетичними та іншими смислами. Щодо релігійного аспекту, 

то семантичний зміст лексеми святий має характерну для 

середньовічного світогляду антропоморфність. Як зауважує 

В. Горський, “погляд на світ тут спрямовується із середини ззовні, 

від людини до універсуму.... Людина усвідомлює себе 

“мікрокосмосом” не у тому розумінні, що вона є одним з елементів 

“макрокосмосу”. Вона сприймає себе як зменшену модель, що 

відтворює всесвіт. А тому й в образі святості центр уваги 

переноситься на особу – носія святості, святого, який на рівні 

мікрокосмосу, в межах локального соціального світу 

уподібнюється Богові як втіленому сакральному началу в 

масштабах макрокосмосу”
194

. Тобто, можна зробити висновок про 

те, що смислове навантаження поняття святий має первинну 

конотацію – Бог, і вторинну – уподібнення Богові, коли маємо на 

увазі носія святості. 

           У творах Т. Шевченка є яскраві приклади саме такої 

концептуалізації лексеми святий. Наприклад, у рядках поеми 

“Катерина” (1838): “Отаке-то на сім світі / Роблять людям люде! 

/ Того в 'яжуть, того ріжуть, / Той сам себе губить... / А за віщо? 

Святий знає” (р. 289–293) чи “Москалевої криниці”: “...Моя душа! / 

Мій друже, мій брате! / Не згоріла, а осталась, / Тліє, й досі тліє! / 

І коли вона зотліє, / Коли одпочине? / Святий знає” (р. 155–161). У 

наведених цитатах лексема святий виконує функції номінатива з 

первинною конотацією “Бог”, тобто святий як лексична одиниця не 

потребує включення до словосполучення чи іншої мовної 

структури, щоб передати смислове навантаження.  

        Прикметно, що святість у Шевченкових творах пов’язана, 

насамперед, з Богом та усім, що має стосунок до Нього. Як відомо, 

християнський світогляд опирається на дуалістичну картину світу 
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(світ небесний і земний), однак його теоцентрична спрямованість 

визнає Бога як найвище благо і досконалість. Бог – осердя 

світоустрою, тому святість передусім розуміється як сподівання на 

інший світ, на цінності “не від світу цього”. Святість належить 

світові земному, проте за своєю суттю вона виходить за межі світу 

наявного буття, репрезентуючи тут “світ інший”. Навіть коли 

Т. Шевченко, подібно до старозавітних пророків, наважується на 

гнівні закиди у бік Господа, то і тут Бог залишається у сфері 

сакрального. Поет щиро вболіває, що в людей склалося примітивне 

розуміння Бога, він повстає проти “профанації” Божої сутності 

земними інституціями, коли в Господі бачать виключно 

“Верхотворця”, “розтлінного бога, створеного по образу і подобію 

земних творців зла, злоначинающих…”
195

. 

          Прикладом рецепції святості українським народним 

християнством можуть слугувати образи Божої Матері у творах 

Т. Шевченка. У поемі “Марія” в яскравому поетичному 

переосмисленні євангельського сюжету тільки опосередковано 

проходять згадки про першоджерела твору. Імовірно, ним міг бути 

Акафіст Пресвятій Богородиці, рядки з якого слугують епіграфом 

до поеми, або  численні апокрифи, що доповнювали, розвивали 

тему Діви Марії поза богословськими догматами. Д. Чижевський 

слушно зауважує, що “Шевченко в основу свого твору кладе 

євангельську оповідь, доповнення і зміни якої майже без винятку 

ґрунтуються на апокрифічних та іконографічних мотивах”
196

. Такої 

ж думки Л. Білецький, який припускає, що на образ Марії у поемі 

Т. Шевченка вплинули і ”канонічні Євангелія, і апокрифічні 

напівнародні твори, і народна іконописна й усна легендарна 

традиції”
197

. В. Антофійчук докладніше деталізує джерела 

Шевченкової рецепції, зауважуючи, що їх було кілька – тексти 

Нового Завіту, слов’янська фольклорна традиція, елементи 
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апокрифів, народної іконографії, кантів, псалмів, колядок, 

середньовічних легенд, малярських творів епохи Відродження
198

.  

         Безумовно, що в поемі переконливо продемонстровано 

авторське розуміння святості Богородиці. Святість Богородиці 

бачиться поетом, насамперед, у материнському подвигу та 

підкреслюється Її роль у Священній історії, бо саме Вона привела 

на світ Божого Сина. Надання материнству сакральної ваги 

відповідає язичницьким уявленням давніх слов’ян. Зокрема, 

В. Топоров визнає, що в основі слів святий, святість знаходиться 

праслов’янський елемент svent, близький до індоєвропейської 

основи ķwen-to-, що відповідає значенням збільшення, набухання, 

тобто збільшення об’єму чи інших фізичних характеристик
199

. За 

язичництва подібна святість зводилась до родючості – чи то 

тваринної, чи рослинної, чи людської. Дохристиянське уявлення 

про святість як продовження роду (особливо для жінок) збереглося 

до Шевченкових часів. Так, у поезії “Н. Т.” (1860) поет глузує зі 

святенництва “старої діви”, іронічно називає “великомученицею” 

через те, що не пізнала радості материнства/святості, а слідувала 

догматичним правилам цнотливості/святості тоді, коли навколо все 

“творилося, росло, цвіло / І процвітало, і на небо / Хвалу 

Творителю несло” (ІІ, 369). На думку О. Сирцової, трагедія 

“безматеринства” у Шевченкових творах “постає як трагедія 

відпаду од християнського світосприйняття і як гіркота 

міфологічної природи над християнською душею “ветхого” слова 

закону, “правди-мсти”, “кари невсипущої”, “меча” і злоби”
200

.     

          Агіологічним сенсом поняття “святий” у Т. Шевченка 

забарвлені згадки про Святих Києво-Печерської лаври: Антонія 

Печерського, Йоана Многостраждального, Марка Печерника, 

Миколу Святошу, Мойсея Угрина, Нестора Літописця. Їх духовний 
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подвиг не викликає в поета й тіні сумнівів. Оскільки, як відомо, 

серед Шевченкової лектури був Києво-Печерський патерик, то, 

вірогідно, патерикові перекази й стали джерельною базою 

розуміння людської святості. Імовірно, орієнтуючись на ідеали 

подвижництва, у Т. Шевченка сформувався ідеал Святого – особи, 

яка демонструє ідеал моральності як норму життя, що відкриває 

шлях до Царства Небесного.  

          З іншого боку, саме за допомогою культу Святих у побут 

енергійніше впроваджувалася християнська обрядовість, адже 

практично кожний день церковного календаря присвячувався 

пам’яті того або іншого подвижника. На прикладі Святих – 

“подвижників віри і благочестя християнського” – православне 

духівництво навчало свою паству терпіння, інших християнських 

чеснот як найвірнішого шляху до спасіння душі
201

. Однак, деякі 

“подвижники віри”, на думку Т. Шевченка, були далекими від 

ідеалів святості. Поет сумнівається у благочесті таких Святих, як 

цар Давид, що “дружню жінку взяв до себе, / А друга вбив. Тепер 

на небі” (“Кавказ”) (І, 345) чи князь Володимир, який “убив 

старого Рогволода”  (“Царі”; р. 206), а потім  “растлі ю. / Тую 

Рогніду молодую. / І прожене ю, і княжна / Блукає по світу одна, / 

Нічого з ворогом не вдіє” (p. 209–213). Церковний чи світський 

ієрарх, який порушує чистоту християнської традиції, має бути, на 

думку поета, заперечений історично. Традиція, що несе в собі 

вертикальний час, зберігає в собі лише сталі – метафізичні – 

цінності загального блага суспільства: індивідуальні, естетичні, 

етичні, особистісно-духовні, організаційно-правові тощо
202

.  

          Керуючись цим каноном, Т. Шевченко “зараховує” до сану 

Святих головну героїню поеми “Відьма”, безіменну покритку з 

поезії “У нашім раї на землі...” (“А ти, / Великомученице? Села / 

Минаєш, плачучи, вночі” (ІІ, 145), неканонізованого католика Яна 

Гуса (“Єретик”), рідну сестру (“Моя єдиная сестра! / 
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Многострадальниця святая!” (“Сестрі”) (ІІ, 306), поета 

М. Лєрмонтова (“Де ж ти? / Великомучениче святий? / Пророче 

божий? Ти меж нами, / Ти, присносущий, всюди з нами / Витаєш 

ангелом святим” (“Мені здається, я не знаю...”) (ІІ, 220-221), 

іменитих та безіменних борців за волю України – козаків. Саме 

вони, вважає поет, заслужили “причислення” до лику Святих, адже 

відповідають характеристикам, покладеним в основу правдивого 

християнського розуміння святості. Тобто, для Шевченкової 

“канонізації” важливі, насамперед, моральні засади особи, 

відповідність ідеалу добра, протиставлення злу виключно під час 

земного життя. Видається, що саме у цьому поет вбачає всесвітньо-

історичну місію Святого, адже вся людська історія уявлялась, 

передусім, як арена боротьби добра і зла. 

           Повертаючись до теми церковного календаря, слід визнати, 

що він з давніх часів був наріжним каменем життєвого хронометра 

різних верств населення, надто селянства. Зокрема, про це свідчить 

згадуване у Шевченкових творах читання Мінеї, яка, за церковною 

традицією, укладена відповідно до кожного місяця року та дати 

вшанування Церквою того чи іншого Святого. На думку Л. Плюща, 

“фіксація Шевченком свят, під час яких відбувається сюжетна дія, 

дозволяє або точно вказати ту чи іншу дату дії, або вирахувати її з 

великою ймовірністю”
203

. Так вибудовується певний часомір, коли 

події у житті пересічної людини перегукуються з переказами, 

повчальними історіями із життя Святих.   

          Про церковно-календарний часомір свідчать численні згадки 

про релігійні свята, які в сюжетному розвитку слугують для 

творення хронометричних рамок. Наприклад, головна героїня 

поеми “Слепая” (1842) запам’ятала фатальний день зустрічі з 

молодим паничем, і саме з цього дня її життя назавжди змінюється: 

“А летом дидыч молодой / В село приехал. Злые чары / Он из 

Московщины с собой / Привез красавец для меня; / И я веселье 

разлюбила, / И Маковеевого дня / Я не забуду до могилы” (р. 424–
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430). Отже, зустріч відбувається на свято Маковія – 14 серпня – яке 

в церковному календарі називається днем семи мучеників 

Маккавеїв (Авім, Антонін, Гурій, Єлеазар, Євсевон, Алім й 

Маркелл). Згадують також матір їхню Соломонію (чи Соломію) та 

їх учителя Єлеазара, які постраждали за відмову прийняти 

язичництво і в 166 р. до н. е. прийняли мученицьку смерть. 

Провокативного сенсу набуває згадка про “ніч Маковія” в поемі 

“Гайдамаки”, коли освячуються гайдамацькі ножі. На думку 

В. Сулими, у контексті ритуального дійства ця дата вибрана не 

випадково, адже брати Маккавеї очолювали боротьбу юдеїв проти 

національно-релігійного поневолення Ізраїлю могутньою 

елліністичною державою Селевкідів у ІІ ст. до н. е.
204

. Тому, як 

випливає з цитованих прикладів у поемах “Гайдамаки” та “Слепая”, 

ніби принагідна згадка про дату свята Макoвія стає своєрідним 

носієм художньо-естетичної інформації, кодом, що вбирає в себе 

широкий діапазон текстуальних посилань та смислових тлумачень.        

           Прикметно, що для означення часових рамок Т. Шевченко 

майже усюди використовує церковно-релігійний календар. Поет 

веде обчислення часу чи зазначає дати, відштовхуючись від 

релігійно-обрядової темпоральної структури, про що знаходимо 

підтвердження у багатьох Шевченкових творах, наприклад, у 

“Відьмі”: “Коло осіннього Миколи, / Обідрані, трохи не голі, / 

Бендерським шляхом уночі / Ішли цигане” (ІІ, 65), у поемі 

“Хустина”: “Неборак як голуб з нею, / З безталанною своєю, / Од 

зіроньки до зіроньки / Сидять собі у вдівоньки. / Сидять собі, 

розмовляють, / Пречистої дожидають. / Дождалися…” (р. 5–11), 

у “Москалевій криниці”: “Уже, либонь, після Покрови / Вертався з 

Дону я …” (ІІ, 236), “До Зеленої неділі / В байраках біліли / Сніги 

білі” (ІІ, 239) і т. д. З цього приводу Л. Плющ зазначає: “Суттєвіше 

значення, ніж астрономічний код, у Шевченковій творчості має 

календарний код. Це зв’язане не тільки з тим, що календарний міт і 

календарно-аґрарна обрядовість центральна в мітології 
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українського народу, а й з тим, що дитинство Шевченка великою 

мірою пройшло в родинах дяків та священників і регулювалося 

церковним календарем ще більше, ніж життя звичайних селянських 

дітей”
205

. Часові рамки церковного календаря в Шевченкових 

творах зумовлені і автобіографічними мотивами, і особистісно-

містичним перебігом подій у житті літературних героїв, і потребою 

означення автором лінійного часопростору, і виявом  календарного 

коду українства тих часів. Відтак церковний календар у творчості 

Т. Шевченка набирає ознак семантично-парадигматичного поля, що 

відображає культурно-історичний контекст та слугує 

поліфункціональним тлумачним кодом. 

          Безперечно, що в художньому дискурсі Шевченкових творів 

оприявнюється вплив не тільки церковного календаря, але й іншої 

духовно-релігійної лектури. Наприклад, у зіставленні переказів 

Києво-Печерського патерика і Шевченкових творів виявляється 

низка типологічних паралелей щодо поняття “святості”. Ідея 

порівняти два визначні надбання української літератури – “Кобзар” 

Т. Шевченка та Києво-Печерський патерик – не нова. Вона 

належить М. Грушевському, який писав, що “Патерик і Кобзар се 

були дві найпопулярніші українські книги. Можемо нарікати на 

нашу стару інтелігенцію, на нашу культуру і літературу, що вона не 

вложила в руки нашого громадянства твору користнійшого з 

соціяльного і інтелєктуального погляду, більш життєвого, більш 

соціяльного, ніж цей доморідний відгомін пізньої візантійської 

мономахії. Але факт зістається фактом. Не слово о полку Ігоревім, 

не “Закон і благодать”, не Літопись, а патерик став тим вічно 

відновлюваним, поширюваним, а з початком нашого друкарства – 

неустанно передрукованим твором старого нашого письменства, 

“золотою книгою” українського письменного люду, джерелом його 

літературної утіхи і морального поучення”
206

. Учений окреслив 

спільні соціальні та інтелектуальні аспекти, літературну значущість 
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та високу моральну цінність, що єднає твори при синхронному 

підході. Означені спільності при діахронному розгляді можуть 

інтерпретуватися і як успадкування, і як синтез у межах 

наступництва у процесі поступу української літератури.  

          Те, що Києво-Печерський патерик залишався популярним 

протягом століть серед широких верств українського народу 

засвідчує рецепція та інтерпретація цього джерела в творах 

Т. Шевченка. Неодноразово поет уводить згадки про Патерик та 

його новели: як прямі (повісті “Близнецы”, “Капитанша”, 

“Наймичка”), так і опосередковані (поеми “Варнак”, “Відьма”, 

“Москалева криниця”, “Чернець” та ін.). Означені ремінісценції 

слугують плідною базою для літературознавчих досліджень, адже 

пропонують широкий спектр типологічних рівнів: морфологічний, 

тематологічний, інтертекстуальний тощо. Найбільш вагомим 

аспектом взаємозв’язків Києво-Печерського патерика та 

Шевченкових творів є подібність проблемно-тематичних 

комплексів, що засвідчує моменти спільності і своєрідності їх 

творчого втілення. Так, до концептуально-істотних зараховуємо 

поняття “святості”, яке має низку подібностей і відмінностей у 

тлумаченні та інтерпретації. 

          Серед значної кількості монастирів, що стали базовими 

культурно-просвітницькими центрами та основними ідеологічними 

інститутами стародавньої Русі, чільне місце відводиться саме 

Печерському монастирю, що подарував світу і історичне джерело, і 

твір красного письменства своєї доби – Києво-Печерський 

патерик
207

. Дослідники вважають, що безпосередньою метою 

авторів та укладачів Патерика було “нагадати про минулу славу 

Печерського монастиря, як виключно святого й чудотворного 

місця, і привернути до нього увагу влади і громадянства. А з 

початком політичного занепаду Києва та з піднесенням Півночі, – 
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потреба в цьому була пильна й невідступна”
208

. Популярність 

Патерика, вважає В. Горський, передусім пояснюється належністю 

до агіографічного жанру, класичним, канонічним взірцем якого на 

давньоруському ґрунті він був. 

         Патерики як жанр мають греко-візантійське коріння і на 

території Київської Русі були представлені перекладними творами, 

генологічно близькими до біографічних описів Плутарха та інших 

античних авторів. Наприклад, Синайський патерик (опис житія 

сирійських монахів); Єгипетський патерик, що складався з 

“Сказання про єгипетських чорноризців” та “Лавсаїка”, у яких 

йшлося про єгипетських пустельників та їх боротьбу з бісами; 

Римський патерик, представлений новелами римського папи 

Григорія Великого про духовні подвиги італійських отців Церкви; 

Зведений, Афонський патерики, укладені вже за православною 

традицією та ін. Однак, Києво-Печерський патерик становить сплав 

і світоглядного, і літературного шарів, що дає можливість 

трактувати його як важливу пам’ятку середньовічної української 

філософської культури. У центрі оповідань патерика, як правило, 

перебуває сформований агіографічний ідеал, втілений в образі 

святого, мученика чи іншого подвижника. Однак, “на відміну від 

житій у патерику розкрито не все життя пустельника чи стовпника, 

а лише найзначніші його епізоди, подано описи чудес та видінь. 

Здебільшого основою творів стають мандрівні сюжети. Патерику 

властиві простота наративу, строга форма”
209

.  

        Автори Києво-Печерського патерика, а ними вважають двох 

діячів давньоруської культури Симона і Полікарпа, спирались на 

досить значний фонд вітчизняних та перекладних джерел, серед 

яких “Житіє Феодосія Печерського”, Ростовський літопис, 

монастирський Синодик, “Паренесис” Єфрема Сирина, “Листвиця” 

Йоана Листвичника, “Луг Духовний” Йоана Мосха, “Синайський 

патерик”, “Пролог” та ін. Важливо, що у текстах Київського 
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патерика віддзеркалюються тогочасні уявлення про людину та світ, 

що переплітаються з церковними догмами та постулатами 

християнської етики, проте основна увага патерикових переказів 

зосереджена на зображенні внутрішнього світу людини.   

          Патерики як й інші агіографічні твори, присвячені описові 

житій святих, подвижників, адресувались не вузькому колу 

інтелектуальної еліти. Вони утворювали предмет щоденного 

читання для широких кіл давньоруської спільноти, бо мали на меті 

пропаганду християнських цінностей, популяризацію ідейних 

підвалин православної традиції, подолання джерел 

східнослов’янського міфологічного світогляду. “Втім, – як вважає 

І. Жиленко, – навіть на власне українських землях поганство само 

по собі остаточно відмерти не могло уже тому, що воно було 

“своє”, “власне”, а християнство — “грецьке”. Для того, аби старі 

боги остаточно відійшли у небуття, серед русинів та інших народів 

Київської Русі мали з'явитися справжні християни — подвижники 

благочестя, які б тут, на власній землі, репрезентували перед 

загалом святість та благодатність християнського вчення”
210

. Тому 

основоположним у патерику є уявлення про моральний ідеал, 

особливий моральний стан, життєве устремління до “Царства 

Божого” – ідеально перетвореного світу, про яке благовістував Ісус 

Христос. З огляду на приналежність до середньовічної 

патристичної традиції найбільші християнські чесноти у Патерику 

сконцентровані в понятті “святості”, базовому компоненті 

філософської традиції того часу.  

       Культура Київської Русі сприйняла візантійське поняття 

“святості” з певним переміщенням акцентів. Так, у візантійській 

духовній традиції привертає увагу не так стремління до Світу 

Небесного, скільки прагнення “Царства Божого” на землі, 

доступного кожній віруючій людині, що, як відомо, проповідується 

Євангелієм. Для давньоукраїнської літератури характерною є 

                                                 
210

 Жиленко І. Джерела та історія постання тексту Печерського патерика; [Електронний ресурс] / І.  Жиленко 

// Києво-Печерський патерик / упоряд., адапт. укр. мовою, скл. додатки, прим. І. Жиленко; відп. ред. 

В. М. Колпакова. – 2-ге вид. – К.: ВД “КМ Academia”, 2001. – Режим доступу: 

http://litopys.org.ua/paterikon/patchyt.htm    

http://litopys.org.ua/paterikon/patchyt.htm


111 
 

актуалізація, наголошення на тому, що “Царство Боже” вже серед 

нас, відтак давня вітчизняна агіографія розповідає не стільки про 

людей, просвітлених вірою, скільки фокусує увагу на “святих 

місцях”, точка ідеального світу. Показовими в цьому аспекті є 

перекази Києво-Печерського патерика, де “поряд із життєписом 

святих обґрунтовується святість місця, що займає монастир і 

передусім храм Успіння Богородиці, – як сакральний центр, який 

уособлює святість монастиря в цілому”
211

. Власне, це відповідає 

символічному еклезіоцентричному характеру середньовічної 

свідомості, що розглядає храм у площині святості.  

          Вважається, що витоки сюжетного матеріалу щодо вибору 

місця для монастиря за допомогою чудесного знамення варто 

шукати в житіях ранньохристиянських подвижників, де 

постулюється думка про традиційне заснування храму на 

особливому місці згідно з Божим Провидінням. У давньоруських 

агіографічних джерелах ця особливість є запозиченою та належить 

до низки топосів, автоматично перенесених на вітчизняний ґрунт 

через численні переклади пам’яток візантійської агіографії, 

оскільки Візантія служила “лабораторією агіографічної 

писемності”
212

. Відтак, святість корелює з поняттям “чуда”, що є 

переконливим свідченням “святого” місця. Ось як святість Києва 

подається в Шевченковій поемі ”Варнак” (1848), де йдеться про 

“видіння”, які викликають у ліричного героя стан, близький до 

“об’явлення”: “Дивлюся / Мов на небі висить / Святий Київ наш 

великий. / Святим дивом сяють / Храми Божі, ніби з самим / Богом 

розмовляють. / Дивлюся я, а сам млію. / Тихо задзвонили / У Києві, 

мов на небі… / О Боже мій милий! / Який дивний ти” (р. 167–177). 

“Храми Божі”, що “на небі висять” мають виразну паралель з 

історією постання головного храму Києво-Печерської лаври – 

церквою Успіння Пресвятої Богородиці. Так, в одному зі вступних 

переказів Києво-Печерського патерика мовиться про варяга 
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Шимона (після хрещення Симона), на пожертви якого й 

побудовано храм. Легенду супроводжує чудо явлення Шимону 

образу церкви під час плавання морем: “І побачив церкву в небі, і 

думав, що то за церква. І був нам з висоти голос, який мовив: “Має 

вона сотворитися преподобним в ім'я Божої Матері…” 

(Слово 1)
213

.   

          Освяченість місця Печерського монастиря підтверджується 

численними явленнями Богородиці, яка активно виявляє своє 

відношення до будівництва храму. У “Слові про прихід майстрів 

церковних із Царгорода до Антонія і Феодосія” сказано, що сама 

Богородиця приходить до греків-будівників, промовляючи: “Хочу 

побудувати собі церкву на Русі, в Києві, і велю вам [це зробити]. 

Візьміть золота собі на три літа” (Слово 2). Богородиця особисто 

дарує мощі семи мучеників та ікону, що має бути намісною у храмі 

та запрошує іконописців з Константинополя. І будівничі, і 

іконописці після закінчення будівництва “життя своє закінчили в 

чернецтві у Печерському монастирі і покладені у своєму 

[печерному] притворі. Є ж і нині збитки  їхні на хорах, і книги їхні 

грецькі зберігаються в пам'ять такого чуда” (Слово 3). Окрім 

мотиву чуда виявляється ще одна ознака святого місця – особисте 

піклування Вищих Сил.  

          Інша ознака – це паралель з відомими на той час святими 

місцями. У попередніх “Словах” йшлося про відношення 

Успенського собору та Константинополя, а в “Сказанні про те, 

чому монастир прозвався Печерським” йдеться про спадковий 

зв'язок монастиря з Афоном. Цим підкреслюється правонаступність 

святих місць. Виявляється, що отримати “статус” святості можна не 

тільки безпосередньо від Бога, але й перейнявши це право в іншого 

сакрального місця, яким у патерику виявляється Свята Гора Афон.  

          Ще одна характеристика святого місця – це особливе 

піклування про монастир його засновників – святих Антонія та 
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Феодосія. Саме Антоній перед заснуванням монастиря приймає 

благословення на Афоні. Завдяки духовним подвигам засновників 

монастиря і праведники, і навіть грішники відчувають благодійний 

вплив святого місця. Усім, хто потрапив на цю “територію 

святості” дарується особливий привілей – молитви преподобних 

отців, як-от святого Феодосія: “Коли хто закінчить життя своє в 

Домі Пречистої Матері Божої, та під моєю опікою, то, хоча й не 

досяг чомусь до подвигів [святих], я це доповню, і Бога вмолю за 

них”(Слово 11).  

          Отже, образ святого місця у Києво-Печерському патерику 

відповідає уявленням тогочасної патристики. Сакральність місця 

пояснюється, по-перше, особистим “Божим втручанням”; по-друге, 

логічною ланкою у ланцюжку “територій святості” (Єрусалим–

Константинополь–Афон–Київ, що демонструє спадкоємність 

релігійних традицій; по-третє, духовним подвигом поселенців 

монастиря, особливою прихильністю та заступництвом вищих сил. 

У такий спосіб аргументується приналежність монастиря до світу 

Божественного. Як зазначає І. Жиленко, “надзвичайна святість 

монастиря зродила цікавий психологічний момент, про який треба 

пам'ятати, вивчаючи історію Лаври до кінця XVIII ст. Уже в кінці 

XI–поч. XII ст. серед пострижеників монастиря поширилась 

своєрідна Печерська самосвідомість, значною мірою породжена ще 

писаннями преподобних Феодосія Печерського та Нестора 

Літописця. Монастир, який частіше називали “Домом Пресвятої 

Богородиці”, вважався найсвятішим, найчистішим, найчудеснішим 

місцем на землі. І задля того всі: і мирські, і духовні особи мали 

служити йому, бо це був найкращий спосіб “стати ближче до Бога”. 

Для держави монастир був чимось на зразок “совісті нації”, котра, 

як певна вища сила, мала право оцінювати і критикувати дії 

можновладців...”
214

. 

          Численні згадки про святі місця зустрічаємо і у творах 

Т. Шевченка. Іноді поет оперує назвами українських святинь або 
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дає чіткі описи, за якими вгадується той чи інший храм. Так, Києво-

Печерська Лавра постає у поемах “Відьма”, “Наймичка”, 

“Невольник” та ін.); згадки про Почаївську Лавру та Межигірський 

Спасо-Преображенський монастир з’являються у “Невольнику”, 

поемах “Петрусь”, “Чернець”; Холодноярівський Мотронинський 

чоловічий монастир зображено у поемі “Холодний Яр” та поезії “У 

неділеньку святую…”. Зустрічаються й інші ремінісценції, як-от: 

Свято-Троїцький Мотронинський жіночий монастир (“Княжна”), 

Борисоглібська церква у Вишгороді (“Чернець”), церква в Лебедині 

(точно не знаємо, чи мова йде про церкву св. Миколая, чи церкву 

св. Варвари Великомучениці Свято-Миколаївського Лебединського 

монастиря). Йдеться в поезії Т. Шевченка і про церкви Чигирина, 

серед яких Спаська церква, що не збереглася (“Гайдамаки”), 

Богданова (Іллінська) церква в Суботові. Є в текстах інформація 

про монастирі чи інші сакральні місця, що залишились згадками в 

легендах та переказах: “А он старе Монастирище, / Колись 

козацькеє село, / Чи те воно тойді було?.. / Та все пішло царям на 

грище: / І Запоріжжя, і село… / І монастир святий, скарбниця, – / 

Все, все неситі рознесли!..” (“Сон (Гори мої високії…)” (р. 41–47). 

Важливо, що практично всі згадки про храми чи монастирі в поезії 

Т. Шевченка прямо чи опосередковано зберігають ознаки 

причетності до царини сакрального.  

          У низці творів Т.Шевченка Київ постає як місце паломництва, 

місце, відоме своєю “чудодійною” силою завдяки численним 

храмам, подвижникам-аскетам, що являють шлях морального 

вдосконалення, релігійними артефактами (мощі, ікони, ручі з 

чудодійною силою) та ін. Навіть молитва ліричних героїв у 

київських храмах видається сильнішою і дієвішою, такою, що може 

побороти зло: “Поїду в Київ, помолюся. / Молитва може прожене / 

Диявола…”  (“Петрусь”) (I, 457). Так, відвідини Києва Ганною 

(”Наймичка”) просякнуті пієтетом “обожнення” цього “святого 

міста”, який постає не тільки місцем, де вона через молитви 

намагається “очиститись” від своїх гріхів (“Піду помолюся / Усім 

святим у Києві, / Та й знову вернуся” (р. 323–325), “Тричі наймичку 
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у Київ / Катря проводжала” (р. 374–375), але й турбується про 

Божу милість для близьких, що транслюється через освячені 

обереги (“купила / Святу шапочку в пещерах / У Йвана святого, / 

Щоб голова не боліла в Марка молодого” (р. 346–349), “І 

четвертий уже перстень / Святої Варвари / Катерині; а дідові / Із 

воску святого / Три свічечки” (р. 419–423). Ці сюжетні відступи 

демонструють уявлення про святе місце, що склалися серед 

простого люду –  коли у понятті “святості” тісно переплетені і 

християнська традиція, і відголоски поганських вірувань, близьких 

до шанування амулетів чи фетишів. 

          Отже, спільними для творів Т. Шевченка та Києво-

Печерського патерика є: 

 святість, що прямо корелює з чудом, як-от у Шевченковій поемі 

“Варнак” та Патерикових переказах про історію постання 

Богородичної церкви; 

 дарування святості безпосередньо Богом (зокрема, у Патерику  

монастир постає за активного сприяння Бога та Пречистої, які 

висловлюють свої побажання про зовнішній та внутрішній 

вигляд монастиря. У Т. Шевченка святість храмів бачиться як 

привілей “розмовляти з Богом” (“Варнак”), бо, очевидно, така 

милість дарована їм Всевишнім); 

  визнання чудодійної сили святих місць (у Печерському 

патерику подано численні приклади зцілення чи інших проявів 

чудесних перетворень, Шевченкові ж герої часто покладаються 

на чудодійні сили святих місць: “У Києві великому / Всіх святих 

благала…” (“Невольник”) (II, 296);“У Київ їздила, молилась, / 

Аж у Почаєві була” (“Петрусь”)  (II, 218) і т. п.); 

 визнання благодійного впливу святого місця (наприклад, 

Т. Шевченко використовує перекази про закінчення життєвого 

шляху багатьох козаків у монастирях, як-от у поезії “Чернець” 

(1847), де використано легенду про козацького ватажка Семена 

Палія, який, як відомо, був похований у Межигірському 

монастирі).          
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         Загалом, у Патерику поняття “святості” відповідає 

візантійській духовній традиції та характеризується особистим 

Божим втручанням, що асоціюється з чудом, пов’язаністю з іншими 

сакральними центрами, особливим благодійним впливом святого 

місця на оточуючих, духовними подвигами його мешканців і т. д. 

Прикметно, що всі перераховані ознаки притаманні описам церков, 

монастирів, сакральних християнських центрів у творах 

Т. Шевченка.  

          Сакральне коло Шевченкових творів складають також 

віросповідання, віровчення, таїнства. Поет настійливо закликає 

дотримуватись заповідей Христових: “Не ховайте, не топчіте / 

Святого закона!” (“Холодний Яр”)  (І, 356). Прагнення істинних 

християнських чеснот та біль через втрату їхнього сенсу в 

тогочасних реаліях проглядає у рядках поеми “Тарасова ніч” 

(1838): “Гине слава, батьківщина, / Немає де дітись; / 

Виростають нехрещені / Козацькії діти, / Кохаються невінчані; / 

Без попа ховають, / Запродана жидам віра, / В церкву не 

пускають!” (р. 25–32). З емоційною напругою поет виголошує 

вирок профанації сакрального: “Ні, ні, нічого / Нема святого на 

землі...” (“Якби ви знали, паничі...”)  (ІІ, 223). Типологічні збіги з 

канонічними традиціями у творах Т. Шевченка стосуються 

ритуальних предметів, дій, текстів.  

          Зокрема, поет визнає сакральну цінність хреста і як предмета, 

і як знамення (“Я схаменувся, осінивсь / Святим хрестом....” 

(“Якось-то, йдучи уночі...”) (ІІ, 367), ікони (“І перед нею помолюся, 

/ Мов перед образом святим / Тієї матері святої” (“У нашім раї на 

землі...”) (ІІ, 193), богослужінь та обрядів (“У неділеньку святую / У 

досвітню годину / У славному-преславному / Місті в Чигирині / 

Задзвонили в усі дзвони, / 3 гармати стріляли, / Превелебную 

громаду / Докупи скликали. / 3 святими корогвами / Та з 

пречистими образами / Народ з попами / 3 усіх церков на гору 

йде...” (“У неділеньку святую...”) (II, 145), “Треба буде / Акафіст 

найняти / Миколаєві Святому / Й на часточку дати...” 
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(“Наймичка”) (І, 340), спільноти осіб, пов'язаних з культом 

(“Привітайте, святі ченці, / Товариша з Лугу!” (“Чернець”) (ІІ, 50).   

         Особливу сакральну природу у знаковій системі християнства 

має хрест, який бачимо на церковних банях, ризах, престолах, на 

перехрестях, цвинтарях. Безумовно, що хрест шанувався і в 

дохристиянських релігіях –  коли людина навчилася сама добувати 

вогонь тертям двох перехрещених брусків дерева, цей нескладний 

інструмент почали вважати священним. Дві перехрещені лінії стали 

сакральним знаком, символом, що “дає блага”. Зображення хреста 

відомі в асірійській культурі, у Давньому Єгипті, на островах 

Полінезії чи Нової Зеландії. Отже, хрест як священний знак, що 

символізував вогонь, сонце, набагато давніший від християнської 

релігії. Під час хрещення русичів, використаний Володимиром 

символ хреста міг бути сприйнятий “не як щось зовсім чуже, 

оскільки він (звісно, з іншим смисловим навантаженням) був 

присутнім у духовному житті автохтонного населення цієї землі з 

прадавніх часів”
215

. Тому поряд з теологічним змістом спасіння і 

вічного життя, знак хреста на українських теренах поєднав і 

язичницьку традицію. Звідси хрест отримав значення оберега, який 

постає при дорозі, на перехрестях, на роздоріжжях, біля джерел. 

Наприклад, натільний хрест поряд із символом охрещення нагадує 

давній поганський звичай носити навколо шиї захисні амулети, що 

боронять людину від нещасних випадків та хвороб. 

          Догматичне богослов’я тлумачить хрест як тайну віри, тайну 

радості й скорботи, тайну слави та ганьби, тайну смерті й 

воскресіння. Щоб стати сакральним символом християн, хрест 

зазнав смислових трансформацій. “Хрест – це насамперед 

пристосування, яке у стародавньому Римі використовувалося для 

виконання вироків смерті (сучасна “шибениця”). Оскільки Ісус 

викупив людськість через смерть на хресті, хрест також означає 

прийняття смерті Ісусом у вірі, що сакраментально було 
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обґрунтованим у хрещенні (Рим. 6:3), та яке у житті реалізується у 

наслідуванні розп’ятого Ісуса, яке знаходить своє сповнення у 

власній смерті як співсмерті з Ісусом Христом (Рим. 6:8)”
216

. Цей 

символ не є “виключно знаком страждання і приниження, він 

завдяки задумові Божому і підсумком відкуплення набув 

особливого змісту. Хрест – передбачення слави Божої”
217

. Тобто, це 

знак переміни, який навіть найжорстокішу смерть перетворює на 

життя, біль – на любов, зневагу – на прославляння. У такий спосіб 

екзегети богослов’я вибудовують трансферну семантику хреста. 

          Відповідно до апостольського учення хрест “розділив 

юридичні закони і закони віри, став у серці християнина рубежем 

між двома світами: світом тілесним і світом духу”
218

. Сучасні 

пастирі відзначають глибоке смислове наповнення знаку хреста як 

символу богословських чеснот, перемоги, відкуплення, спасіння. За 

богословські чесноти визнається віра, надія, любов, тому хресним 

знаменом оприявлюється “не тільки наша віра, але й надія на вічне 

спасіння, Божа любов до нас і наша до Бога”
219

. У християнстві 

символіка хреста тісно пов’язана відкупною місією Божого Сина, 

оскільки “християнська релігія є релігією хреста”
220

. Очікування 

смерті на хресті Ісусом – це страждання і муки, через які необхідно 

пройти заради відкуплення людських гріхів, про що говорить 

апостол Петро: “Бо й Христос, щоб привести нас до Бога, один раз 

постраждав був за гріхи наші: праведник –  за неправедних, 

умертвлений тілом, але оживлений у дусі” (І Пет. 3:18).  

          “Теологію хреста” Л. Ушкалов вважає важливим складником 

Шевченкового гуманізму. “Хрест Христа Спасителя постає для 

поета символом мало не всеосяжної неправедності світу (“Тоді 

повісили Христа, / Й тепер не втік би син Марії” (“Не гріє сонце на 
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чужині…”), а заразом – доконечною умовою її переборення й 

людського спасіння. Звідси – величезна увага Шевченка до ідеї 

“наслідування Христа”, потрактованої найперше як 

“співрозп’яття”, що про нього так часто правили письменники 

старої України: Кирило Ставровецький (“Учительна Євангелія”), 

Мелетій Смотрицький (“Тренос”), Петро Могила (“Хрест Христа 

Спасителя та всякого чоловіка”), Лазар Баранович (“Труби словес 

проповідних”), Антоній Радивиловський (“Вінець Христа”), 

Дмитро Туптало (“Книга житій святих”), Іван Максимович 

(“Богомислення”), Григорій Сковорода (“Сад божественних 

пісень”), Паїсій Величковський (листи)”
221

. У цілому ж, в 

українській літературі основне значення слова-символу “хрест”, 

завдяки пресупозиції – Христових мук та Хресної дороги – 

обростає новими конотаціями, зберігаючи при цьому смислове ядро 

архетипу, закріплене в християнстві, та набуваючи нових 

семантичних відтінків
222

.  

          Упадає у вічі, що слово “розпнути” у творах Т. Шевченка 

зберігає свою біблійну семантику. Часом проступає  старозавітний 

тип осмислення самого акту розпинання. Лексема “розпнути” у 

Шевченкових творах постає як кінцева остаточна дія, що має на 

меті позбавлення життя, і яка не дає відповіді на запитання: заради 

чого? Ніби у такий спосіб поет демонструє  марність жертви, адже 

у перебігу подій після “розпинання” у багатьох випадках нічого не 

відбувається, і, головне – винуватців не покарано. У глибинних 

екзистенційних рефлексіях Т. Шевченка трапляються прояви 

релігійного скептицизму щодо доцільності безцінної жертви: 

“Наробив ти, Христе, лиха! / А переіначив / Людей божих?! 

Котилися / І наші козачі / Дурні голови за правду, / За віру 

Христову, / Упивались і чужої, / І своєї крови!../ А получчали?.. ба 

де то! / Ще гіршими стали…” (“Сон (Гори мої високії)”; р. 89–98). 
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Ці сумніви, на думку Є. Нахліка, “дали йому поштовх до спроб 

залишити апостольську місію: справді, якщо Христове 

апостольство не привело до кардинального виправлення людей та 

істотного покращення їхньої долі, то чого варті зусилля 

смертного?”
223

. Тому на “засланчій Голгофі” у Т. Шевченка 

з’являються сповідальні, філософсько-психологічні рядки, на 

кшталт: “А то не діждешся його, / Того писанія святого, / Святої 

правди ні од кого, / Та й ждать не маю од кого, / Бо вже б, 

здавалося, пора: / Либонь уже десяте літо, / Як людям дав я 

“Кобзаря”, / А їм неначе рот зашито, / Ніхто й не гавкне, не лайне, 

/ Неначе й не було мене” (“Хіба самому написать…”) (р. 5–14). 

Апостольсько-пророцька самопожертва Т. Шевченка, 

вибрана/призначена ним, іноді стає непосильною ношею, 

уподібнюється хресту, який здіймається над Голгофою.  

          Тогочасні вороги України – “поляки, москалі” – часто 

виступають у поезіях як “розпинателі”: “Це той первий, що 

розпинав / Нашу Україну…” (“Сон (Комедія)”) (I, 265), хоча й 

українців поет теж звинувачує у тяжких гріхах супроти 

вітчизни:“Гірше ляха свої діти / Її розпинають” (“І мертвим, і 

живим…”) (І, 353). У творах можна відшукати приклади як 

традиційного новозавітного тлумачення топосу розпинання 

(зокрема, у поемі “Неофіти”: “І Сина Божія во плоті / На тій 

Голготі розп’яла / Межи злодіями <…> А ти / Возстав од гроба, 

слово встало. / І слово правди понесли / По всій невольничій землі / 

Твої апосоли святії…” (p. 133–134; 137 –141), так і алегоричного, 

як-от щодо України, яка спочатку за новозавітною фабулою 

спочатку “розіпнеться”, а згодом “воскресне” (“Сама розіпнешся. 

Во злобі / Сини твої тебе уб’ють…/ <…>/ Воскресни, мамо! / І 

вернися / В світлицю-хату…” (“Осія”) (ІІ, 333), або ліричного героя 

(“Воскресну я! <…> / Воскресну нині! Ради їх, / Людей закованих 

моїх, / Убогих, нищих… Возвеличу! / Малих отих рабов німих! / Я на 

сторожі коло їх / Поставлю слово!” (“Подражаніє 11 псалму”) (ІІ, 
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281), в образі якого делікатно проводиться уподібнення Ісусу 

Христу. Так, топос розпинання у Т. Шевченка зберігає свою 

сакрально-міфічну природу в процесі поетично-антропологічного 

переосмислення. 

          Як відомо, в часи заслання релігійна лектура стає оплотом 

духовної стійкості поета, про що свідчать рядки його листа: 

“Единственная отрада моя в настоящее время – это Евангелие. Я 

читаю её без изучения, ежедневно и ежечасно” (VI, 61). Існують 

припущення, що в цей період, стомившись від ролі пророка й 

апостола, Т. Шевченко ідеалізує особистий “хутірний рай”, тужить 

з приводу нереалізованості себе в подружньому житті. Є. Нахлік 

зауважує, що на той час “Шевченко відчайдушно, вперто й 

настирливо повторював епізодичне зусилля Христа, виявлене в 

Гетсиманії у благальній молитві до Отця Небесного: “Отче мій, 

якщо можливо, нехай мине ця чаша мене (Матей, 26:39)”
224

, проте 

серед випробувань не відступав від призначеного власного 

страдницького шляху: “Нехай як буде, так і буде. / Чи то плисти, 

чи то брести, / Хоч доведеться розп’ястись! / А я таки мережать 

буду / Тихенько білії листи” (“Лічу в неволі дні і ночі…”) (II, 211). 

На думку К.-Ґ. Юнґа, “страждаючій людині ніколи не допоможе те, 

що вона собі сама вигадала, а тільки надлюдська, об’явлена правда, 

яка звільнить її від цього стану страждання”
225

.           

          Символіка хреста проступає й у Шевченковій “Москалевій 

криниці”
226

. Так, Л. Плющ розрізняє декілька рівнів втілення 

сакрального знаку в цій поемі. Насамперед, хрест очищає простір, 

тому головний герой “вийшов в поле геть од шляху, / У балку 

спустився / Та й викопав при долині / Глибоку криницю / <…> / І 

виложив цямриною, / І над шляхом в полі / Височенний хрест 

поставив” (р. 331–334; р. 339–341). Інші трактування вченого 

мають глибокі христологічні інтерпретації, як-от: горизонтальна та 

вертикальна площини хреста уособлюють шлях добра і зла, а отже 
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за сюжетом твору, шлях варнака і шлях Максима. Вагоме значення 

набуває хрест у долі праведного Максима. Зокрема, дослідник 

вважає, що “вже у “перехрестивсь”, у мисленній боротьбі з 

гріховною думкою земного страждання перемагає небесний 

складник хреста. Горизонтальне страждання серед попелища, 

недолі, убогости розгортається в богість (курсив автора. – О. Б.) – 

звернення до Бога. І навпаки, звернення до Бога викликає замість 

попелища образ цілого світу”
227

.       

           Окрім філософсько-психологічного та євангельського 

трактування символу хреста, у творчості Т. Шевченка присутня 

обрядова традиція, пов’язана з народними віруваннями та 

звичаями. Наприклад, лексема “перехреститись” у поезіях набуває 

значення ще й “уберегти себе від злого” (“Перехрестись! / Єй-богу 

з пристріту!” (“Сліпий”) (I,  302). Нечиста сила за народними 

переказами боїться знаку хреста, тому ворожка наказує дівчині: “Та 

ще, чуєш, не хрестися - / Бо все піде в воду…” (“Тополя”) (I, 117). В 

інших поезіях знаходимо відтворення народно-обрядового дійства з 

участю хреста: “Взяла землі під вишнею / На хрест почепила” 

(“Катерина”) (І, 97), “На новому хресті хустку / Вітер розвіає” (“У 

неділю не гуляла…”) (І, 281).  

            Переважно, Т. Шевченко використовує знак хреста 

ремінісцентно. Найбільше символіка хреста присутня в 

євангельському топосі розпинання. У поезіях періоду заслання 

збережена топіка апостольської самопожертви, уподібнена хресту, 

який призначено нести на Голгофу. З одного боку, символ хреста у 

творах поета має архетипну природу, уособлюючи страждання, з 

іншого – це екзистенційні пошуки осягнення самого себе зі 

значною долею автобіографізму. Присутні й означення хреста як 

оберегу, пов’язаного з народними віруваннями в його захисні сили.   

           Виразна риса топосу святості у Шевченкових творах – це 

імпліцитне християнське світорозуміння, сформоване 

домінуванням християнсько-візантійської парадигми у вітчизняній 
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духовній культурі. Візантійська специфіка топосу святості 

виявляється у тенденції залучення до духовного діапазону людської 

діяльності нових ареалів буттєвого простору. Так, Т. Шевченко 

наслідує “апокрифічну” традицію, зокрема у творах, присвячених 

Богородиці, Божому Синові, де зазнають численних інтерпретацій 

перипетії Їхнього земного життя. Ще однією рисою є значна увага 

до постаті Святого. Поряд з канонічним богословським базисом 

носії святості у Шевченкових творах переосмислюються в дусі 

народної агіології (Богородиця, Ісус Христос, Святі) з додаванням 

елементів авторської “канонізації” та інтерпретації. Неоднозначно 

трактуються поетом Святі, що за життя були світськими 

правителями. У цілому християнсько-філософські структури в 

Шевченковій рецепції трансформуються у загальнохристиянську 

модель наближення святості до пересічної людини.  

 

 

Символічна паралель “Київ – Єрусалим”:  

інтерпретаційні аспекти реконструкції святості 
Загримить вічовий дзвін Софії, запанує суд, правда і рівність.  

                                                  От, доля народу нашого зв’язана нерозривно з Києвом. <…>.  

Тут, у Києві, підійметься завіса тайни і виявиться невідоме.  

( З незакінченого оповідання М. Костомарова “Панич-Наталич”). 

         Символічна паралель ”Київ–Єрусалим” присутня в низці 

давньоукраїнських літературних пам’яток (“Повість минулих літ” 

Нестора-Літописця, “Слово про Закон і Благодать” митрополита 

Іларіона, писання “Початкового зводу”, “Пам’ять та похвала 

князеві Володимиру” Якова Мніха, різні редакції Києво-

Печерського патерика). Як свідчення тяглості процесів 

етнологічного освоєння міфологічних структур співвднесення 

Києва з Єрусалимом проступало на рівні архетипів “храму”, “святої 

землі”, “обраного народу” у творчому доробку Г. Сковороди, 

П. Куліша, І. Котляревського, Т. Шевченка, І. Франка. Спільною 

сенсотворною складовою “єрусалимної” ідеї протягом означеного 

періоду – від перших писемних зводів Київської Русі до доби 

Романтизму і далі – було поняття “святості”, що на суспільно-
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політичному рівні спричинило низку політичних маніпуляцій та 

творення новітніх ідеологем, на кшталт “Москва–третій Рим”. На 

мистецькому рівні міфологема Єрусалима поставала в нових 

ракурсах інтерпретації, адаптуючи біблійні моделі та актуалізуючи 

національну унікальність. Обрані діахронниий та синхронний 

аспекти зіставлення міфологеми Єрусалима допоможуть 

послідовно і цілісно дослідити збіги, перегуки, відмінності її 

інтерпретації в українському давньому письменстві та творах 

Т. Шевченка.  

          Історія постання міфологеми Єрусалима закорінена у 

Святому Письмі, адже місто у містичний спосіб пов'язане і зі 

Старим, і з Новим Заповітом. Його вважають священним, однак 

смислове наповнення цього священства є різним. Як просторове 

місце Єрусалим є святою землею для юдеїв, бо цар Давид завоював 

його і зробив столицею Ізраїлю, заклавши в середмісті головний 

Храм за тим зразком, що був відкритий Богом Мойсеєві на горі 

Синай. Отже, головний Храм юдеїв мав небесний прототип. 

Наступність зміни Старого Заповіту на Новий була закладена у 

символічний топографії міста – це були Золоті Ворота, що через 

них згодом в’їхав Ісус Христос й прогнав міняйл із Храму. В 

околицях міста – на Голгофі, яка у модернізованих візіях наступних 

епох стане прообразом “пупа землі”, “святої гори”, Син Божий 

прийняв мученицьку смерть. Отже, до образу сакрального міста 

додається символічний хронотоп пришестя/оновлення, складовою 

якого є схематична вісь головний Храм–Золоті Ворота, що стала 

прототипом для урбаністичної мапи “правонаступників” – 

Константинополя та Києва.  

          Окрім сакрально-містичної просторової площини, Єрусалим 

уособлює ще й часову, вірніше – безчасову формулу, оскільки з 

біблійної точки зору Новий/Небесний Єрусалим уособлює 

тисячолітнє царство – перш за все християнську Церкву, названу у 

Святому Письмі Царським Священством. Відтак символічне 

збудування Нового Єрусалима є благословенною місією тих, хто 

становитиме його частину, долучиться до “святої справи”, адже це 
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місто, “якого Бог будівничий і засновник”, а його образ тісно 

пов'язаний з локусом “Божої присутності”
228

. Отже, сакральна 

просторово-часова семіосфера Єрусалима вибудовується навколо 

уявлення про державу/місто, причетне до ідеального світу.  

          Схематично образ Єрусалима можна уявити за допомогою 

понять “горизонталь” (буттєвий простір) та “вертикаль” (духовний 

вимір) з домінуючою тенденцією центризму. Горизонталлю 

виступає географічна та історична локалізація міста зі знаковою 

урбаністичною мапою, що має функцію символічного дзеркала 

Небесного Єрусалима. Вертикальна/духовна вісь поєднує Земний 

та Небесний Єрусалим. Через активну діяльність релігійної сторони 

у суспільному бутті, ідея Нового Єрусалима на різних етапах 

історичного розвитку зазнавала трансформації чи реконструкції. 

Дослідженню цих процесів присвячено чимало історичних, 

культурологічних, політичних, літературознавчих студій (П. Білоус, 

І. Данилевський, М. Жулинський, Ю. Завгородній, К. Кислюк, 

П. Кралюк, С. Кримський, Я. Пріцак, В. Ричка, О. Русина, 

Н. Яковенко та ін.).  

          Вертикальна вісь міфологеми Єрусалима є наближеною до 

універсального архетипа “axis mundi” (світової осі), присутньої у 

всіх міфологічних системах у вигляді “світового дерева” або 

“гори”, на вершині якої перебуває Деміург, а в підґрунті, як 

правило, принесена жертва. Прикладаючи цю модель до 

християнських уявлень, з’ясовується, що “для релігійної 

християнської свідомості центром землі є Єрусалим із Голгофою як 

аломорфою “світової гори”, під якою поховано Адама, а на вершині 

встановлено хрест (християнський еквівалент “світового дерева”), 

на якому – розіп’ятий Бог, а над ним – розкриті небеса з горнім 

Єрусалимом
229

. Саме навколо цієї вертикалі розгортається світовий 

простір і здійснюється перетікання Старого Заповіту в Новий, 
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С. С. Аверинцев // Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. – СПб: Азбука-классика, 2004. 

– С. 431. 
229
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відповідно до пророцтва Єзекиїла: ”Так говорить Господь Бог: Ось 

Єрусалим! Я поставив його посеред народів і навкруги нього 

країни” (Єзек. 5:5).    

          Для юдеїв Єрусалим має чітку горизонталь, в координатах 

якої поряд з географічними та історико-культурологічними 

аспектами важливими є й національно-політичні, адже “вічне 

місто” – це царська столиця старозавітного народу, Давидової 

держави й місто Соломонового храму, відбудованого Зоровавелем і 

реконструйованого Іродом Великим. Для християн – це святе місто 

Старого Заповіту й місто, де здійснилася спасительна місія Ісуса 

Христа. Відтак, Єрусалим у символічний спосіб поставав як 

предмет змагання цивілізацій, що своєю внутрішньою 

парадоксальністю являв чудовий символ спадкоємності й 

рівночасного протистояння двох Завітів
230

. Отже, у природі горнєго 

і дольнєго  Єрусалиму є кілька взаємопов’язаних складових. 

Такими Ю. Завгородній вважає: 1) топос, що має свій Небесний 

архетип; 2) сакральний етнокультурний та релігійний центр юдеїв, 

сакрально-релігійний ценр християн і мусульман із закріпленим 

статусом у священних текстах та історії; 3) місце, що має 

специфічне географічне та ландшафтне розташування; 4) реальне 

місто з багатовіковою історією; 5) культурний текст
231

. Згідно з 

герменевтичними інтерпретаціями – історичною, алегоричною, 

тропологічною (морально-дидактичною), анагогічною (піднесено-

сакральною), П. Білоус пропонує тлумачення Єрусалима у 

подібних дефініціях: 1) земне місто; 2) сакральний центр, до якого 

треба рухатися духовно (собор); 3) праведний дух; 4) небесне 

місто
232

. У біблійній системі двовимірності дольній Єрусалим 

набирає рис уречевлення (в горизонтальному вимірі). Тобто місто 

постає як частина матеріального (місто як географічна одиниця), 
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його топографія з численними артефактами стосується біблійної 

історії. Вертикальна вісь цього міфу є складнішою та при 

подальших реконструкціях у різних етнокультурних середовищах 

“обростає” особливостями національної культури, менталітету.  

          Нової реконструкції міфологема Єрусалима зазнає у Візантії. 

У константинопольській версії “єрусалимність”, подібно до 

візантійського геральдичного двоголового орла, мала подвійне 

прочитання: Константинополь–Новий Рим та Константинополь–

Новий Єрусалим. Позиціонуючись на політичній мапі як Новий 

Рим, ромейська імперія на духовно-релігійному рівні сповідувала 

принцип трансляції обраності/святості, що знаходило відгук в 

старо/новозавітних концепціях єрусалимної ідеї. Вважалося, що Бог 

через певні причини віддалив від себе юдеїв, натомість обрав 

греків, наділивши їх статусом “прикликаних”, а також дарував 

Новий Заповіт на грецькій мові. Translatio Hierosolymi 

(К. Акентьєв) у земному та духовному вимірах підкріплювалося, 

по-перше, теоценричністю тогочасного світогляду, що реально 

втілювалося зокрема в картографії уявленнями про візантійську 

столицю як “гору миру” чи “пуп землі”, яка була осердям, 

своєрідним центром довколишніх земель; по-друге, значною 

кількістю християнських святинь, зібраних у Константинополі 

(рака з ризою Богородиці, пояс Богородиці, чудотворна ікона 

Єрусалимської Божої Матері і т. п.); по-третє, єрусалимською 

архітектонікою міста (паралелі між собором святої Софії та 

Єрусалимським Храмом, імператорським палацом та палацом 

Соломона і т. д.)
233

. Прикметно, що протягом існування міфологема 

“Константинополь–другий Рим (Новий Єрусалим)” зазнавала 

акцентування тієї чи іншої її складової. Так, сама послідовність 

міст у новій міфологемі вказувала на домінування політичних 

амбіцій, а духовно-релігійні експлікації тільки “обґрунтовували” 

імперські візії новоствореної “священної держави”.  
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          Наступна реконструкція міфологеми Єрусалима – “Київ–

Єрусалим” – ґрунтується, насамперед, на філіації релігійно-

історіософської концепції про нове “богообране” місто на 

старокиївських землях. Подальший етап перебирання повноважень 

від Константинополя Києвом призвів до того, що Єрусалим в 

руських літописах постає як субститут Константинополя, адже 

“встановлюваний середньовічними книжниками культурно-

історичний паралелізм між Києвом та Єрусалимом не тільки 

засвідчував перевлаштування міського простору столиці Русі за 

константинопольським зразком, але й вивищував її статус”
234

. 

Таким чином відбувається вже translatio Constantinopoli, чому 

сприяє значна кількість перекладних джерел, популярних на той 

час у новонавернених землях. Такими були праці митрополита 

Фотія, Йоана Малали, хроніки Георгія Амартола, де весь перебіг 

подій обертався навколо Константинополя–другого Риму (Нового 

Єрсалиму), що ніби слугував унаочненням біблійного заповіту 

“зміни царств”. 

          Фактично, візантієцентрична формула єрусалимної ідеї щодо 

Києва переважала в давньоруській літературі раннього періоду (ІX–

XV ст.). Тут святість новонаверненого міста відповідала, вважає 

К. Кислюк, “старозаповітним месіанським сподіванням на 

Єрусалим як одночасно духовну та політичну столицю світу, де 

переймання військово-політичної могутності “старого Риму” 

доповнювалося духовної місією євангелізації всього світу”
235

. 

Наприклад, у “Слові про Закон та Благодать” митрополита Іларіона 

виникає алюзія переймання священної влади Києвом від 

Константинополя. Так, князь Володимир уподібнюється імператору 

Костянтину у своїй духовно-історичній місії; проводяться паралелі 

між імператрицею Єленою та княгинею Ольгою, декларуючи 

рівнозначність їх суспільної ролі; зіставляються міста Єрусалим, 

Константинополь та Київ як рівнозначні ланки у ланцюгу 
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православної історії: “Подібний ти до великого Константина, 

рівний розумом, рівний христолюбством, рівний честю 

служителям його. Той у еллінів і римлян царство Богу покорив, а 

ти між руссю: вже бо й у них, і у нас Христос царем зоветься. Той 

із матір'ю своєю Єленою, хрест із Єрусалима принісши, по всьому 

світу своєму розславивши, віру утвердили. Ти ж із бабою твоєю 

Ольгою, принісши хрест із нового Єрусалима, Константинограду, 

по всій землі своїй поставивши, утвердили віру. Тож подібний 

тому єси, з ним однакової слави і честі достойний”
236

. 

          Українські медієвісти зауважують, що міфологема Єрусалима 

у подальшій літературній історії України не втрачає своєї 

актуальності, однак все більше набуває значення духовного 

символу. Так, Н. Яковенко зауважує зміну словесних формул, що 

супроводжують Київ у літописах ХVI–ХVII ст. Наприклад, у 2-ій 

Касьянівській редакції Києво-Печерського патерика за 1462 р. Київ 

називається ”стольним”, “славним” чи “богоіменним градом”, 

натомість ”богохранимим градом” іменують лише 

Константинополь. Проте, у прикінцевому записі патерика за 

1554 р., виконаного “дячком Нестерцем з Сокаля”, читаємо, що 

“написана бысть сіа книга, глаголема Патерик... у богоспасаемом 

градѣ Киевѣ”. На жаль, “вкрай обмежена кількість руських 

писемних пам'яток XV – середини XVI ст. не дозволяє простежити 

напевне, коли й де Київ уперше перетворився зі “славного” та 

“стольного” на “богоспасаємий”, однак найімовірніше, така 

словесна формула з'явилася не раніше другої половини XVI ст., і то 

аж до київського піднесення 1620-х вживалася хіба спорадично”
237

. 

          Нового забарвлення міфологема “Київ–Єрусалим” набуває в 

XVII–XVIII ст. у контексті антиуніатського руху, очолюваного 

київськими ієрархами Й. Борецьким, М. Смотрицьким, 

І. Копинським. Так, у відомій “Похвалі Єрусалиму” 

З. Копистенського визнається пріоритет Єрусалима як прообраз 
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усіх православних церков. Водночас Київ називається Єрусалимом 

православного Сходу, декларуючи тим самим ідеологічне підґрунтя 

української православної церкви. За дослідженнями науковців, 

ототожнення Києва з Єрусалимом окрім полемічної літератури 

простежується в українській поезії (“Вирши на жалостный погриб 

Петра Сагайдачного” К. Саковича), в діловому листуванні (між 

кошовим отаманом Війська Запорізького І. Кузьменком і гетьманом 

І. Мазепою), у творчому доробку Ф. Прокоповича (драма 

“Володимир”, де Київ називається “божий град”, “ізбран Богом”) 

тощо.  

          Безперечно, що символічна паралель “Київ–Єрусалим”  

протягом активного функціонування в давньоукраїнському 

літературному просторі зазнавала низки трансформацій. Так, 

початкова ідеологічна інвектива “мати градомъ руським” з 

асоціативними уподібненнями Константинополю, що відповідало 

тогочасним культурно-історичним реаліям, змінюється на 

домінування духовного локусу чистоти й первинності Єрусалима. 

Причина саме такої модифікації єрусалимної міфологеми, на думку 

К. Кислюка, полягає в тому, що концепція “Київ–Єрусалим” від 

початку накреслювалася як ідея не царства, а священства (курсив 

автора – О. Б.), бо “єрусалимність” Києва, що взагалі типово для 

новонавернених держав і народів, мала позначати в очах тих, хто її 

прокламував – книжних людей духовного стану – передусім, 

найбільшу святість
238

. Тут вдало підкреслено важливі аспекти для 

типологічного розкрою ідеї “Київ–Єрусалим”. Насамперед, 

трансляцію цієї міфологеми книжниками, тобто людьми переважно 

не світськими, а церковного сану, що й спричинило домінування 

духовних акцентів Києва у статусі “священного міста”. З іншого 

боку, відбулося збільшення “питомої ваги” святості через 

етнокультурні чинники. Поняття “святості” у старокиївський 

період стало своєрідним “фронтиром”, у якому проявлялось то 

язичницьке коріння, то візантійські постулати християнства. 
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В. Топоров вважає, що давньоруський варіант святості виявляється 

у тому, що 1) все має бути сакралізоване, вирване з-під влади злого 

начала і, попри все, повернуте до первісного стану цілісності, 

недоторканості, чистоти; 2) існує єдина й універсальна мета 

(“надмета”), єдине заповітне бажання і єдина сокровенна мрія-надія 

– святе царство (святість, святе життя) на землі і для людини; 3) 

настійливі заклики, що цей стан святості може бути гранично 

наближений у просторі й часі тут і зараз
239

. За цією схемою 

“єрусалимна” міфологема на старокиївських теренах мала б, 

насамперед, очиститися від ідеологічних 

“новоримських/константинопольських” нашарувань, що фактично 

й відбулося у процесі зміни історико-політичного контенту (маємо 

на увазі “київське піднесення” XVI–XVII ст.). Однак, не слід 

відкидати й ролі книжників у процесі трансляції концепції 

“священного міста”. Саме книжники заклали в цю міфологему той 

духовний важіль, що був реалізований згодом в остаточній версії 

Києва як релігійного центра східнослов’янських народів.  

          Важливою у концепції святості є думка про “святе царство” 

(мається на увазі прагнення до святого праведного життя на землі), 

приклад якому подавали подвижники, здебільшого ченці 

монастирів, що сповідували євангельські настанови у складних 

перипетіях мирського життя та служили прикладом для інших. 

Відомо, що у Києві прообразом “святого місця” слугувала Києво-

Печерська лавра з чималою кількістю Святих – мучеників, 

праведників, страстотерпців, – мощі яких залишались нетлінними в 

монастирських печерах, приваблюючи паломників. Через це Київ 

поставав у одній площині з Єрусалимом, відомим своїми 

релігійними артефактами, що, слугувало доказом можливості 

наближення стану святості “тут і зараз”.  

          Неабиякого значення для Києва, що став центром святості на 

новонавернених землях, набувала ідея “доцентрового руху” в 

культурному, історичному, географічному просторі, продиктована 
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наслідуваною семіосферою Єрусалима, вибудованою довколо 

уявлень “про локалізацію у певному “правильному місці”, місці, де 

реалізується якась сакральна вартість, де вона сягає апогею через 

протиставлення до “місць неправильних”, які не те що не є 

цінними, а, навпаки, шкідливими як для людини, так і для служіння 

Богові”
240

. 

          Відлуння “єрусалимної” міфологеми простежуються у 

творчому доробку Т. Шевченка. Насамперед, Єрусалим присутній 

як біблійний топографічно-просторовий ойконім. Так, у поемі 

“Марія” назва міста згадується неодноразово. Спочатку Єрусалим 

з’являється в поемі як загроза, пророчий символ майбутнього місця 

загибелі Сина Марії, бо саме там, за сюжетом твору, знайшов свою 

смерть той “дивочний гость”, що передбачив прихід Месії: “В 

Єрусалимі говорили / Тихенько люде, що стояли / У городі Тіверіаді 

/ Чи то якогось розп’яли / Провозвістителя Месії” (р. 277–281). 

Низку протиріч в образі ”провозвістителя” слушно коментує 

О. Яковина. Так, учена зауважує, що “дивочний гість” називається 

то “апостолом” (р. 205), то “провозвістителем Месії” (р. 281) та 

самими Месією (р. 333), а при його з’яві перед Марією 

проступають риси ангельської подоби: “В одному білому хітоні, / 

Мов намальований сіяв”, “Гость стояв / І ніби справді засіяв” 

(р. 171-172; р. 176-177). У цьому образі, припускає дослідниця, що 

нагадує “янгола, за євангельською версією і за описом Т. Шевченка 

у сцені першої зустрічі з Марією, автор збирає абсолютно різні 

постаті: й Івана Хрестителя, й апостола (учня Христа), і самого 

Христа (“розп’ятого”, “Месію”)”
241

. Пояснити таку строкатість 

образу важко, що й призводить часто до взаємозаперечливих 

коментарів тексту поеми.  

          Припустимо, що авторський замисел полягав у тому, щоби в 

одному образі ”провозвістителя” поєднати і пророка, і 

послідовників Христа, і, врешті, самого Ісуса, земний шлях котрих 
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укладається у сакральну схему: проповідування – розп’яття/смерть 

– воскресіння/успадкування Царства Божого. Те, що саме за таким 

сценарієм розвиватимуться події в поемі, свідчить і розпинання 

пророка-“благовістителя”, і смерть Івана Хрестителя, якого в 

Шевченковій версії “зарізали в тюрмі” на відміну від оригінальної 

біблійної версії, і боягузтво Христових апостолів, які згодом все ж 

“любов і правду рознесли по всьому світу”, завдяки подвижництву 

Богоматері. Ймовірно, щоб увиразнити есхатологічну модель, 

Т. Шевченко проводить символічний маршрут: Назарет–Єрусалим, 

в якому Назарет слугує образом дитинства людства (Назарет – 

містечко, в якому провів дитинство історичний Ісус Христос), де 

панують первісні стосунки, як-от “око за око, зуб за зуб”, що 

відповідає старозавітним формулюванням, та Єрусалим – місто, де 

заради любові до людей Сином Божим долається смерть та 

дарується “життя вічне” та проповідуються новозавітні заповіді 

“братолюбія” та “єдиномислія”. Так, у Шевченковому творі 

сходяться і розходяться промені образності християнського канону, 

зауважує О. Сирцова. “І Назарет як батьківщина Благовістителя, і 

свята вечеря (тут мається на увазі картина благодатної вечері, до 

якої Марія “принесла / Води погожої з криниці і молоко, і сир 

козлиці / Їм на на вечерю подала” (р. 184–187). – О. Б.) виступають 

у логічнім колі: апокриф–канон–апокриф як імовірно невипадкові 

подвоєння і віддзеркалення канонічних згадок про Назарет і, 

можливо, про іншу вечерю згодом “розп’ятого мужа”
242

. 

         Відомо, що загроза смерті переслідує новонародженого 

Христа вже з колиски. Тому Т. Шевченко вводить до тексту ще 

одне символічне протистояння біблійних міст – Вифлиєма та 

Єрусалима, звідки, зачувши про народження Месії, “через час / Чи 

через два прийшов указ / І легіон з Єрусалима, / Од того Ірода” (р. 

380–383), щоб знищити Ісуса ще немовлям. Кожне з цих міст 

ситуативно асоціюється з двома сакральними категоріями – 

народженням та смертю, що в філософських доменах зазвичай 
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використовуються як центральні мотиви осмислення людського 

існування.  

          Наступна згадка про Єрусалим у поемі відбувається в 

алюзивній формі, що має на меті асоціативне переосмислення 

біблійної сцени вигнання міняйл з Храму. Однак, автор зміщує 

часові рамки та смислові акценти. Месія постає семирічним 

хлопчиком, що научає в храмі фарисеїв та книжників ”як в світі 

жить, людей любить, / За правду стать! За правду згинуть! Без 

правди горе” (р. 627–629). В оригінальній версії Христос виганяє 

торговців з храму зі словами: “Написано: Дім мій домом молитви 

буде зватись, – ви ж чините з нього печеру розбійників” (Матей 

21:13). Тільки діти, присутні в цій сцені, кричали Месії, вітаючи 

Його: “Осанна Синові Давида!” (Мт. 21:15). Тому на презирливі 

закиди первосвящеників Ісус виголошує відому фразу: “Атож, 

хіба ви ніколи не читали: Устами немовлят та ссущих ти вчинив 

собі похвалу” (Мт. 21:16). Імовірно, що Т. Шевченко вкладає слова 

про “любов і правду” в уста саме Ісуса-дитини, розраховуючи на 

глибоке знання Святого Письма реципієнтом, який зможе відчути 

глибинний зміст такого поетикального прийому.    

          Образ Єрусалима і надалі у поемі зберігає всі біблійні 

характеристики “святого міста”. В означеному контексті 

сприймається сцена споглядання Ісусом краєвидів Єрусалима з 

довколишніх пагорбів, що підкреслює знання поетом топографії 

міста: “А він / Сидить, було, на Єлеоні, / Одпочива. Єрусалим / 

Розкинувсь гордо перед ним…” (р. 666–669). Важливо, що 

Т. Шевченко чітко вибудовує схему старозавітних конотацій. Так, у 

метафоричних порівняннях місто назване спочатку “ізраїльський 

архієрей”, що відповідає уявленням про Єрусалим як духовну 

столицю юдейського царства, а потім – “романський золотий 

плебей”, що перегукується зі справдженням і старозавітних, і 

новозавітних пророцтв, в яких мовиться про падіння юдейського 

царства внаслідок захоплення язичниками. Так, у новозавітній 

версії прийнято тлумачити історію Єрусалима в есхатологічній 

перспективі євангельського провіщення майбутнього зруйнування 
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столиці Давида. На цьому наголошує сам Ісус, відкриваючи Своїм 

учням ознаки прийдешнього кінця історії: “Коли ж побачите 

Єрусалим, оточений військом, знайте тоді, що його спустошення 

наблизилось” (Лк. 21:20). Таким чином, зруйнування земного 

Єрусалиму й опанування його народом, чужим до біблійної 

традиції, набувало знакового змісту, перетворювалося на 

символічний засновок майбутньої другої зустрічі з Месією та 

подолання матеріальної історії в нематеріальному світі Царства 

Небесного.   

        Упадає у вічі знання Т. Шевченком не тільки алегоричної 

версії міфу про Єрусалим, але й біблійно-історичної. Відомо, що в 

ХІ – ХІІ ст. була популярна “Історія Юдейської війни” Йосифа 

Флавія, перекладена церковнослов’янською мовою. Текст 

“Юдейської війни” увійшов до складу компілятивного твору “Про 

три полонення Єрусалиму” у складі “Великих Четьїх-Міней” 

митрополита Макарія, Оскільки Мінея була серед Шевченкової 

лектури, то інформацію про завоювання “вічного міста” римлянами 

поет міг черпати саме звідти. Дослідники засвідчують образність 

викладу оригіналу в кращих традиціях античної стилістики, що 

була збережена під час перекладу давньоруськими книжниками, які 

не тільки зуміли ”зберегти стилістичні переваги першоджерела, але 

й вступили у творчі перегони з автором, домагаючись більшої 

виразності за допомогою формул та образів, традиційних для 

тогочасної літератури”
243

. У рецепції Т. Шевченка образна 

стилістика першоджерела могла слугувати моделлю для 

відтворення тональності історичних подій, центром яких виступає 

“вічне місто”.  

         Богослужбова література теж могла сформувати поетове 

уявлення про “єрусалимний” міф. Сюжет про зруйнування й 

відновлення єрусалимських святинь актуалізувався в літургійному 

календарі завдяки святам, пов’язаним із шануванням Чесного 

Хреста, насамперед, завдяки дневі Воздвиження Чесного і 
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Животворчого Хреста. Синаксар цього свята та його богослужбові 

співи нагадували про історію падіння юдейського Єрусалиму, 

відродження міста за рівноапостольного імператора Константина, 

відкриття рівноапостольною царицею Єленою великої 

християнської реліквії.  

         Видається, що середньовічна інтерпретація падіння 

Єрусалима як кари за гріхи старозавітного народу та його 

узалежнений статус виявилася близькою українському поетові, бо 

провокувала в уяві асоціативний образ пригнобленої України. 

Алегорично градуйовані метафори “ізраїльський архієрей” та 

”романський золотий плебей” утворюють опозицію стосовно 

Єрусалима. Відтак, вірогідним видається подвійне прочитання 

цього тексту з уподібненням тогочасному становищу України та її 

столиці – Києву, що залишився духовним осердям країни (логічно – 

“українським архієреєм”), проте в усіх проявах суспільно-

політичного життя перебував під гнітом Російської імперії. Схоже, 

що саме на подібну рецепцію розраховані Шевченкові рядки, адже 

у своїх творах поет часто ототожнював Юдею з Україною, 

ґрунтуючись на алегоричному способі зображення, позаяк “тяжіння 

до алегорії як художнього засобу і прийому, як творчо-

конструктивної поетологічної установки у вибудові художнього 

світу можна назвати однією з істотних і характерних ознак лірики 

Т. Шевченка”
244

. Зокрема, в контексті алегоричного тлумачення 

“єрусалимної” ідеї  С. Герасимчук вважає, що поет “саркастично 

називає ізраїльське місто “романським золотим плебеєм” (Рим у 

творі являє собою художнє інакомовлення Російської імперії) і за 

допомогою цього саркастично забарвленого алегоричного 

зображення (“золотий вісон” виступає дошкульною антитезою 

справжньому становища народу) демаскує соціальне, політичне й 

духовне рабство України”
245

.  

                                                 
244

 Бондар М. Від міфу – до інтелектуалістичного парадоксу (алегоризм у поетичному мисленні 
Т. Шевченка) / М. Боднар // Слово і Час. – 2001. – №3. – С.25. 
245

 Герасимчук С. Алегорична рефлексія біблійних образів та сюжетів у творчості Т. Г. Шевченка 
(на матеріалі поем “Неофіти” та “Марія”) / С. Герасимчук // Літературознавчі студії. Вип. 4. – 
Житомир: ЖДУ ім. Івана Франка, 2010. – С. 24 
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          Далі у поемі образ “вічного міста” сприймається у тісній 

топонімічній зв’язці Єрусалим–Голгофа – місце сакральної жертви 

Ісуса Христа: “…пішов / В Єрусалим на слово нове, / Поніс лукавим 

правди слово! / Не вняли слову! Розп’яли!” (p. 700–703). Тут 

міфологема Єрусалима набуває семантичних ознак євангельського 

розпинання, що лейтмотивом прозвучав ще на початку твору в 

сюжетних колізіях “провозвістителя”. Зазначимо, що топос 

розпинання є незмінним компонентом поетологічної системи 

Т. Шевченка, вибудованої навколо хороніма Голгофа.  

          Опосередковане уподібнення Києва Єрусалиму проступає і в 

Шевченковій поезії “Царі” (1848). Символічна паралель у більш 

широкому контексті вписується в систему алегорій Україна–Юдея, 

цар Давид–князь Володимир, що, врешті, спонукає зіставити два 

пригноблені народи, нещастя яких мають одні й ті самі витоки – 

відхід від заповідей правди, добра, “братолюбія”. На підтекстове 

прочитання розраховані і численні прийоми інакомовлення в поезії 

“Во Іудеї во дні они…” (1859), серед яких Сіон, що є частиною 

топографічної мапи Єрусалима, згідно алегоричної архітектоніки 

уподібнюється київським пагорбам та Києву: “Во время Ірода царя, 

/ Кругом Сіона й на Сіоні / Романські п’яні легіони / Паскудились” 

(II, 309). Сіон для юдейського народу має сакральне значення, адже 

з часів побудови тут першого Єрусалимського храму Соломоном 

став символом перебування Бога Ягве (Іс. 8:18), тому вжитий 

Т. Шевченком фразеологізм “паскудитись” мав підкреслити зневагу 

загарбників до всього цінного/святого юдейського, а за алегорією – 

українського.    

         У притаманній алегоричній манері згадується Єрусалим і в 

136-му переспіві “Псалмів Давидових” (1845). На думку 

І. Даниленко, тут поет підтекстово розбудовує паралель “Україна–

Єрусалим”, позаяк “Шевченко, як ніхто інший, увійшов у саму 

глибінь почуттів старозавітного псалмоспівця, котрий, 

переймаючись проблемами юдейського народу-обранця, спрямовує 

свій гнів на його соціальних та зовнішньополітичних ворогів (а 

отже – і ворогів самого Бога), яким щиро бажає Божої помсти та 
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переконаний в їхній незворотній загибелі від Божої кари”
246

. 

Вважають, що в художньому компонуванні переспівів поет 

використовує образно-стилістичну базу текстів псалмів з метою 

“героїзації” революційно-визвольної боротьби, а також як 

езопівську мову для втілення революційного змісту (І. Айзеншток, 

К. Волинський, І. Дзюба, Ю. Івакін, Є. Кирилюк, М. Ласло-Куцюк, 

Л. Міріджанян). Однак, насамперед, у Псалтирі Т. Шевченка 

приваблювала надійна моральна опора, вироблена система етичних 

координат людського буття, в якій усіляке зло – звичайно, і 

суспільне – розглядається як гріховний відступ від Божої правди
247

. 

           У цілому, паралель “Київ–Єрусалим” у Шевченкових творах 

окреслена  святописемною догматикою та виявляє старозавітні та 

новозавітні конотації. До старозавітних відносяться атрибутивні 

характеристики Єрусалима як столиці держави з важкою та 

неоднозначною історією, з періодами міжусобних воєн, розквіту та 

гноблення, що призводить до низки семантичних паралелей з 

Києвом. Новозавітне прочитання міфологеми Єрусалима 

втілюється в євангельському топосі розпинання з факультативним 

образом Голгофи. Так Т. Шевченко, спираючись на авторитет 

міфологеми, транслював міленарні візії про відродження 

євангельських завітів саме на українських землях. 

        Важливим складником святості Києва виступає еклезіастична 

візантійська традиція символічного усвідомлення храму як 

Єрусалима, де містично відновлюється присутність втраченої 

святині. Оскільки урбаністична мапа Києва є ізоморфним 

відображенням Єрусалима, ціле місто уявляється одним великим 

храмом. Символічне уподібнення Києва храму цілком вірогідне в 

художньому прочитанні Т. Шевченка, заглибленому в містичне 

осягнення дійсності.  

        Змістове наповнення “єрусалимної” ідеї засвідчує ґрунтовні 

знання поетом старозавітної догматики в царині юдейської історії 
                                                 
246

 Даниленко І. Давидова арфа й Тарасова кобза: про “Давидові псалми” Т. Г. Шевченка / 
І. Даниленко // Слово і Час. – 2007. – № 3. – С. 6. 
247

 Павлюк М. Інтерпретація Псалтиря в поезії Шевченка / М. Павлюк // Українська література в 
системі літератур Європи та Америки (ХІХ–ХХ ст.). – К.: Заповіт, 1997. – С. 73 
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та культури. Уподібнення Києва Єрусалиму проводиться на основі 

символізації та алегорезування. Уводячи до дискурсу художніх 

творів міфологему Єрусалима, Т. Шевченко розраховує на 

актуалізацію її біблійного семантичного поля з транспонуванням на 

соціально-політичні, культурні й духовні потреби епохи. Присутні 

в образі Києва й мотиви горнєго Єрусалима, причетності до Божого 

промислу, місця, яке репрезентує тут “світ інший”. Шевченкове 

трактуваннях “єрусалимності” Києва як сакрального, а не 

політичного центра близьке до “київської” ідеї українських 

полемістів ХVI–XVII ст. 

        Важливість Києва як духовної ойкумени у творах Т. Шевченка 

підкреслена неодноразовими згадками про численність храмів, 

монастирів, святих, ченців, ікон, традицій паломництва тощо. 

Т. Гундорова зазначає, що на такій міфологічній осі київські печери 

Лаври уособлювали апокаліптичну ідею піднесення до Бога через 

аскезу і затворництво. Покладаючись на класифікацію Н. Фрая, 

дослідниця відносить ”старокиївський міф” до розряду 

апокаліптичної образності
248

.  

         У дослідженнях О. Александрова, Т. Вєндіна, П. Владімірова, 

В. Колєсова, В. Перетца, М. Петрова, Р. Піккіо переконливо 

доводиться складна структурність давньоруських текстів, у межах 

яких свідомо кодувались значні комплекси додаткової інформації. 

Зокрема, Г. Виноградов припускає, що ”Давня Русь замислювалася 

та реалізувалася на практиці в якості ідеальної держави у повній 

відповідності з християнською системою уявлень про державу як 

найдосконаліше Боже Творіння за аналогією зі старозавітним 

Ізраїлем”
249

.  

         Символіко-алегорична паралель “Київ–Єрусалим” і надалі 

продовжує акумулювати навколо себе інформаційно-символічні 

                                                 
248

 Гундорова Т. У колисці міфу, або топос Києва в літературі українського модернізму / 
Т. Гундорова // Київська старовина. – 2000. – № 6. – С. 75. 
249

 Виноградов Г. Лінгвістична складова джерелознавчого аналізу в сучасній славістичній 
медієвістиці / Г. Виноградов // Наукові записки. Серія ”Історичні науки”. – Острог: Вид-во нац. ун-
ту “Острозька Академія”, 2009. –  Вип. 14. – С. 332. 
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структури історико-культурної спадщини української національної 

спільноти. 

       

“Свята мова”: церковнослов’янська мова “Кобзаря”  

в контексті візантійської традиції  

і новітніх соціокультурних підходів 

           

          Лінгвістична шевченкіана нараховує доволі значний обсяг 

філологічних студій мовного контенту творів українського митця. 

Мовний аспект переважно цікавить дослідників у аспектах ґенези 

та еволюції української мови загалом і джерел Шевченкової мови 

зокрема (І. Білодід, В. Ващенко, І. Огієнко, П. Плющ, 

В. Русанівський, О. Синявський, В. Сімович, І. Франко), 

стилістичних (Л. Булаховський, Г. Конторчук, А. Мойсієнко), 

морфологічних (А. Деркач, Б. Кобилянський, В. Тимошенко), 

фонетичних, орфоепічних та ритмічних особливостей 

(О. Клименко, В. Скляренко, Н. Чамата), синтаксичного 

конструювання (Т. Зайцева, В. Ільїн, В. Моренець), етнолінгвістики 

(Н. Молотаєва, В. Жайворонок, М. Шубравська) тощо. Серед 

структурних елементів поетичної мови Т. Шевченка нашу увагу 

привернуло використання церковнослов’янської лексики, проте не 

у розрізі окремого мовного явища, а під кутом зору культурно-

семіотичних підходів. У центрі уваги нашого дослідження – 

типологія церковнослов’янської мови як інформаційно-символічної 

структури в давньоукраїнській духовній спадщині та творах 

Т. Шевченка в діахронній та синхронній площинах. Оскільки 

церковнослов’янська мова становила вагомий складник творчості 

Т. Шевченка, важливо з’ясувати  диференційні ті інтегральні 

сторони “символічної” мови, закоріненої у специфіку старозавітних 

чи новозавітних текстів, проаналізувати її поліфункціональність у 

Шевченкових творах. 

          Взаємозв’язок сакрального та мови завжди перебував у центрі 

уваги науковців різних напрямів (філософія, релігієзнавство, 

філологія, культурознавство), позаяк слово як структурний елемент 
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мови є найважливішим медіатором сакрального в естетичному 

процесі. У канонічних книгах монотеїстичних релігій завжди 

підкреслюється первинність слова як сакрального начала, що 

існувало до творення Богом світу. У сакральному сенсі 

богослужбова мова існує як вислів, сказання. І у письмовому, і в 

усному вигляді – це мова піднесена, одухотворена за своїм стилем. 

У сучасних богословів користується популярністю переконання 

про необов’язкове володіння “священними мовами” 

(давньоєврейською, давньогрецькою, латиною чи 

церковнослов’янською) для проведення богослужінь чи ритуалів. 

Власне, постання тієї ж церковнослов’янської мови свідчить про 

“реформаторство” в царині “священних мов”, здійснене святими 

Кирилом і Мефодієм, які виступили проти панівної у ті часи на 

Заході думки про виключно “три священні мови” — 

давньоєврейську, давньогрецьку, латину. Це твердження було 

засуджене солунськими місіонерами як єресь, і Святе Письмо та 

богослужбові тексти почали перекладати церковнослов’янською. 

“Тому “святість” церковнослов’янської (як нібито винятковість), – 

вважає Д. Кузьменко, – необхідно відкинути, або розглядати її в 

широкому розумінні. Тоді такою ж “священною мовою” буде 

церковний стиль будь-якої мови, у тому числі і сучасної — 

болгарської, сербської, англійської чи української. Бо не мова 

освячує Святе Письмо, а Святе Письмо освячує мову, на яку воно 

перекладається”
250

.                    

          Загальновідомо, що церковнослов’янська мова являє собою 

штучний символічний конструкт. Першочерговим завданням цієї 

мови стала максимально точна передача змісту Святого Письма, 

патристичної спадщини, в оригіналі створених давньоєврейською, 

давньогрецькою чи латинською мовами, за допомогою 

етимологічних, семантичних та інших властивостей переважно 

слов’янських мовних компонентів. За традицією, мови сакральних 

християнських текстів набували статусу “святих мов”. Проте 

                                                 
250

 Кузьменко Д. Проблема богослужбової мови в УПЦ; [Електронний ресурс] / Д. Кузьменко. – 
Режим доступу: http: www.religion.in.ua/main/2241-problema-bogosluzhbovoyi-movi-v-upc-chastina-i.  
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церковнослов’янська мова мала виключне становище порівняно з 

іншими. Як відомо, книжна традиція в давніх слов’ян тісно 

пов’язана з християнською традицією, а давньогрецька чи латина 

існували ще до впровадження християнства. Ці мови побутували як 

мови культури ще до перекладів біблійних текстів, у той час як 

основна функція церковнослов’янської мови пов’язана виключно з 

релігійними цінностями. ”Мотивація православних слов’янських 

теологів-лінгвістів полягала перш за все у тому, – вважає 

Г. Виноградов, – що святі мови паралельно з безсумнівною 

благодаттю містили певний язичницький компонент, в той час як 

нова штучна мова свідомо створювалася як виключно зорієнтована 

на християнські чесноти, розглядалася як ідеальна символічна 

модель Божого Творіння, адже і все суще було створено, згідно 

Біблії, через Слово, яке і є Богом. З огляду на це 

церковнослов’янська мова свідомо максимально насичувалася як 

очевидними, так і здебільшого прихованими смислами переважно у 

формі символів, алюзій, метафор та, звичайно, конотацій, за 

допомогою яких не тільки словосполученням чи словом, але 

нерідко однією літерою можна було освіченому читачеві натякнути 

на певні, а часто принципові, обставини, непомітні на рівні 

поверхневого, буквального сприйняття тексту”
251

. Закладений в 

основі церковнослов’янської мови принцип кодування інформації, 

надавав їй “таїнства” святості, оскільки цією мовою користувалися 

під час богослужінь. До роботи з сакральними текстами 

допускались тільки глибоко освічені інтелектуали, переважно з 

числа чорного духівництва, запобігаючи дискредитації процесу 

кодування. Насамкінець, реципієнтам-дешифраторам за прозорою, 

на перший погляд, простою оповідністю тексту через конотації 

відкривалась підтекстова інформація, базована не тільки на знанні 

церковнослов’янської мови, але й інших святих мов, фразеології та 

семантики священних текстів. 
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          Так, Г. Яворська вважає, що рефлексія над мовою може 

реалізуватися на двох рівнях: перший (поверхневий) складається з 

поглядів на мову, характерних для даної мовної спільноти або 

окремих суспільних верств; другий (глибинний) рівень реалізується 

у мовній поведінці, а саме – в активному виборі мовних варіантів, 

які вважають правильними чи більш прийнятними, за рахунок 

інших варіантів, що сприймаються, відповідно, як непридатні. 

Відтак, “мовна свідомість постає як сукупність культурно й 

соціально зумовлених установок щодо мови, які відбивають 

колективні ціннісні орієнтації”
252

. Посилаючись на історичну 

змінність мовної свідомості, Л. Гнатюк пропонує розглядати 

церковнослов’янську мову не за генетичним підходом, а за 

функціональними параметрами тієї чи іншої мови у мовній 

свідомості її носіїв
253

.                    

          На думку вчених-філологів, особливий статус 

церковнослов’янської мови зумовлений усвідомленням її 

справжньої цінності. Так, А. Камчатнов, спираючись на наріжні 

лінгвістичні ідеї І. Вишенського, наводить низку аргументів на 

користь закріплення статусу “святої мови” за 

церковнослов’янською. Наприклад, церковнослов’янська мова має 

“чудотворні властивості”, вона може “спасати і освячувати”, про 

що йдеться у відомому полемічному творі Івана Вишенського 

“Ответ Скарзе на зазрость греков”: “Ведай же о том, Скарго, хто 

спастися хочет и освятитися прагнет, если до простоты и правды 

покорнаго язика словенскаго не доступит, ани спасення, ани 

освящения не получит”
254

. Далі А. Камчатнов, спираючись на 

цитати з творів І. Вишенського, виснує, що саме 
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церковнослов’янській мові відомі секрети богоугодного життя та 

чудо святості; саме слов’янська мова є мовою спілкуваня з Богом і 

тому любима Ним; ця мова є мовою Премудрості Божої, а ще – її 

ненавидить диявол і одержимі нечистим духом і т. п.
255

 Так у 

рефлексіях полеміста відображено функціональні механізми 

церковнослов’янської мови у свідомості мовця, тісно пов’язані 

виключно з поняттям сакрального у процесі формування 

релігійного досвіду.         

          Проблема існування та співвідошення у мовній свідомості 

праукраїнців двох мов – церковнослов’янської та давньоукраїнської 

на народній основі – доволі складна та перебуває у центрі уваги 

наукових студій понад століття (Л. Булаховський, Я. Ісаєвич, 

В. Істрін, В. Ламанський, М. Нікольський, І. Свєнціцький, 

І. Срезнєвський, О. Шахматов та ін.). До наукового обігу було 

залучено поняття “диглосія” – спосіб співіснування двох мов, при 

якому вони виконують різні функції і сприймаються як одна мова. 

Безперечно, мовна свідомість тогочасного носія поєднувала в собі 

дві системи: книжно-писемну, виразником якої була 

церковнослов’янська, та народно-діалектну, що опиралася на 

“просту” мову повсякденного спілкування. Б. Успенський 

зауважує, що “однозначне співвідношення книжної (літературної) 

мови та некнижної (живої) мови  з протиставленням культури та 

побуту є наріжною властивістю диглосії. Так оприявнюється 

культурна значимість книжної (літературної) мови при диглосії – 

тільки з цією мовою пов’язують культурні цінності і культурну 

свідомість певної спільноти. Це визначається особливою 

престижністю книжної мови. Книжна мова виявляється засобом 

розмежування культури та некультури, саме тому вона обмежена у 

своєму функціонуванні. І навпаки, жива культурна мова 

виявляється не пов’язаною жодним чином з будь-якими 

культурними цінностями; ця мова повністю випадає з культурної 

свідомості. Отже, ознаки, за якими протиставляються книжна та не 
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книжна мови, отримують у диглосії особливу семіотичну 

значущість”
256

.   

          Аналізуючи особливе місце церковнослов’янізмів в лексиці 

та фразеології Т. Шевченка, В. Русанівський вирізняє 

соціокультурний чинник. Так, вчений зауважує, що 

”церковнослов’янська мова приходила до українського селянина 

різними шляхами: через церкву, через колядки і щедрівки, через 

культову книгу, інколи через твори художньо-філософського 

змісту”
257

. Власне, початок двосистемної мовної свідомості 

закладався на стадії освоєння грамоти. Початкова освіта на той час, 

як відомо, полягала у вивченні церковнослов’янської азбуки, 

формування навичок читання, а також заучування напам’ять 

Псалтиря чи Часослова. Така форма засвоєння знання 

характеризувалася доволі значною тяглістю у часі. Загальновідомо, 

що зародившись у Х–ХІ ст. як вагома ланка християнізації 

населення, церковні школи давали початкову освіту та релігійне 

виховання майже десять століть.  

         Відлуння цієї освітньо-виховної традиції знаходить своє 

втілення на сторінках Шевченкових творів. Так, у “Гайдамаках” 

(1841) інтерпретується процес навчання церковнослов’янської 

азбуки: “Тма, мна знаю, / А оксію не втну таки й досі” (I, 133). У 

повісті “Наймичка” (1853) навчання граматики відбувається через 

церковний буквар або Часословець – буквар і Часослов, 

скомпонований з канонічних текстів: “Месяца через два с Божиею 

помощию Марко одолел букварь до самого “Иже хощет спастися” 

(III, 111)
258

. Загальновідомо, що прототипом шкільної “науки” був 

власний досвід поета, адже читати він навчався за церковними 

книгами і, як про це сам згадує в повісті “Княгиня” (1853), уже в 
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дитинстві “знал почти всю Псалтырь наизусть и читал ее (как 

говорили слушатели мои) выразительно, т. е. громко” (III, 157).  

           Традиційно, в церковних школах того часу користувались 

Псалтирем та Часословом, написаних алфавiтом, що його 

видрукував Iван Федоров 1574 р. Щодо “Граматки” Шевченкової 

школи, то існують припущення (Я. Дзира, О. Дмитренко), що її 

уклав сам диякон на основi козацького скоропису XVII–XVIII ст. 

Мабуть, вона була більш зрозумілою.  

            Переважно, в українських школах XVІІ–XVIIІ ст. 

церковнослов'янську мову вивчали за підручниками і словниками 

Л. Зизанія, М. Смотрицького, І. Ужевича та ін. У текстах 

навчальних посібників цих книжників часто перетиналися різні 

мовні системи. В. Німчук зауважує, що в “Граматиках” Л. Зизанія, 

М. Смотрицького, попри ґрунтовний виклад посібника 

церковнослов’янською, відчутним є пласт живої мови
259

. Тобто, 

попри те, що тодішні “Граматики” були присвячені вивченню 

церковнослов’янської мови, в них простежуються елементи 

староукраїнської простої мови з її народно-розмовними 

елементами. 

          Незаперечним є факт, що період XVІ–XVIIІ ст. означений 

поновленням уваги до церковнослов’янської мови. Розглядаючи 

культурно-історичний контекст популярності церковнослов’янської 

мови в означений період, дослідники покладаються на заклик зі 

знаменитим формулюванням: “Мы старины не рушаєм, а новины 

не уводим”. Беручи за гасло “благочестиву старовину” і на словах 

принципово відгороджуючись від новацій Реформації, українська 

еліта, по суті, їх упроваджує. “Найкращим доказом цього, – вважає 

Н. Яковенко, – може бути хоча б “Палінодія” Копистенського – 

перша спроба за взірцем авторитетів католицького церковного 

письменства системно пов'язати східнохристиянське віровчення з 

перебігом історії Руської Церкви (в часи Могили, як відомо, це 

знайде й практичне продовження — у системній, 
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прозахідноорієнтованій реформі православної освіти і 

Православної Церкви)”
260

. “Потяг до архаїки, – припускає 

Я. Ісаєвич, – можна пояснити тим, що в умовах зростання етнічної 

свідомості виникла потреба шукати “свою античність”, корені 

власної самобутності. Вірність традиції, збереження її 

споконвічних надбань розглядалися як найкращий спосіб не 

піддатися денаціоналізаційному натискові іноземних культурних 

впливів. Тими ж ідеологічними мотивами пояснюється пуризм 

українсько-білоруських кодифікаторів норм церковнослов’янської 

мови, авторів граматик у другій половині XVI – поч. XVII ст. Вони 

намагалися очистити книжну мову від живомовних рис, оскільки 

останні позбавляли тексти наочної старовинності, що засвідчувала 

споконвічність мови і культури. Церковнослов’янська мова мала 

особливий престиж як мова сакральна, що своїми засобами і 

можливостями виразу, за твердженням тодішніх українських 

книжників, не поступалася латинській і навіть грецькій”
261

.  

         Характерною ознакою того періоду був братський рух. Як 

відомо, у Львові, Києві, Луцьку, Перемишлі були організовані 

братства – християнські громадські організації, в склад яких 

входили і клірики, і миряни (переважно представники середніх 

верств міського населення). Братства брали активну участь у 

громадсько-політичному та культурному житті України. Одним з 

основних завдань братств було піднесення загального рівня освіти. 

Важливо, що школи при братствах (Львівська, Вільнюська, 

Київська братські школи, Острозька школа) надавали перевагу 

церковнослов’янській та грецькій мові, що відповідало їх 

орієнтаціям на православ’я. “Кола, пов’язані з братствами, – 

зауважує Я. Ісаєвич, – добре розуміли суспільне значення шкільної 

освіти. 1609 р. у братській друкарні вийшов збірник “О воспитанії 

чад” (“Про виховання дітей”). Основна частина книжки містить 
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церковнослов’янський переклад повчань отців церкви, насамперед 

Іоанна Златоуста. Дехто з дослідників вважає, що упорядником 

збірника був учитель братської школи Іван Борецький, який 

підібрав такі цитати, які відповідали його власним поглядам і 

переконанням. У написаній тогочасною українською книжною 

мовою віршованій передмові підкреслено, що з науки, немов з 

джерела, “все доброе походить”, що занедбання шкільної освіти 

викликає “безладдя і все зло”
262

.  

         Зокрема, Б. Успенський зауважує, що в означений період 

церковнослов’янською видають не тільки біблійні книги, апокрифи, 

богослужбову літературу, житія, проповіді, учительну літературу 

тощо. Церковнослов’янську використовують і для перекладів, у 

діловому листуванні, в інших жанрах літератури, як-от у 

популярних на той час полемічних творах, перших поетичних 

панегіриках тощо. Пієтет до культу “старовини” воскрешає поняття 

“візантійської освіченості”, що сприймається як складова 

християнського просвітництва. Як наслідок, церковнослов’янська 

мова все більше набирає ознак не тільки сакральної мови, але й 

мови культури
263

. Окрім специфічної “моди” на 

церковнослов’янську мову староукраїнський період 

характеризується зближенням простої/руської мови з 

народнорозмовною. Розмежування цих варіантів давньоукраїнської 

мови та сфер функціонування чітко вказано в граматиці І. Ужевича. 

Так, граматист вирізняє мови: церковнослов’янську (lingua sacra 

slavonika), просту/руську (lingua slavonika) та народнорозмовну 

(lingua popularis). Це розмежування мов, зроблене давнім вченим, 

дозволяє зрозуміти положення церковнослов’янської мови у 

свідомості тогочасної людини крізь призму авторів тієї доби, і 

положення це, безперечно, пов’язане з культурними новаціями 

староукраїнського періоду.  
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         Період Реформації позначився активним входженням до 

друкованих видань простої народної мови, якою були перекладені 

біблійні тексти Євангелія. Першим виданням руською мовою 

вважають Пересопницьке Євангеліє (1556–1561 р.). Практично, у 

цей же час з’являється перший віросповідинй твір, написаний 

слов’яно-руською мовою – славнозвісний “Катехізис” Симона 

Будного (Несвіж, 1562). Цінна пам’ятка української Реформації – 

“Крехівський Апостол” знайдений у 20-х рр. XX ст. у Крехівському 

монастирі. Це переклад (ім’я перекладача невідоме) окремих 

частин Апостола з Берестейської Біблії, яка за матеріальної 

підтримки відомого покровителя кальвіністів у Великому князівстві 

Литовському Миколи Радивила (Чорного) була видрукувана у 

Бересті 1563 р. [докл. про переклади Святого Письма у підрозділі: 

Біблія як Книга Книг і її роль у житті і творчості Т. Шевченка].   

          Проблеми демократизації мови були прискорені надзвичайно 

важливими процесами: міська культура, осердям якої була 

християнська традиція, спускається з міста “вниз”, трансформуючи 

традиційну народну культуру. В Україні на той час не склалося 

становища, коли орієнтація на розмовну мову етносу – українську 

мову – протистояла орієнтація на сакральну мову і культуру. 

“Залишаючись центром усієї культури, релігійне життя не зупиняє 

її десакралізації, посилення світського характеру й орієнтованості 

на людський світ. Нормальним, унормованим і високим може бути 

культурне (в тому числі мовне) явище й тоді, коли воно живе поза 

сферою священного. Диглосія розвалюється. Розвиток іде в напрямі 

двомовності і багатомовності, визнання рівноправності сакральної і 

різних несакральних мов”
264

. У цей час набула вишуканості 

художня форма творів, збагатилися виразові можливості мови. Так 

давньоруська культурна спадщина долучається до європейського 

культурного контексту, який виразно виявився у стилістичних 

особливостях творів, їх тематиці, змісті. Словник збагатився 

великою кількістю нової лексики, пов’язаної зі школою, освітою, 
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книгодрукуванням, розвитком науки, мистецтва, музики і співу, 

новими видами виробництва тощо. 

          Про долучення Т. Шевченка до таємних кодів 

церковнослов’янської мови свідчать автобіографічні факти його 

життєпису. Так, першими вчителями поета були його письменні 

дідусь і батько, які шанували українську книгу. Відомо, що починав 

Т. Шевченко навчатися в дяка Губського, увіковічненого в поезіях 

під іменем “сліпий Совгир”, мандрівного дяка, вихованого ще на 

традиціях київської православної церкви. Через якийсь час, як 

описує ті події П. Зайцев, у Керелівській школі сталася “реформа”: 

київська консисторія прислала до Керелівки нового “стихарного” 

дяка (йдеться про І. Богорського). “Ще  1820 року, – коментує 

дослідник, – російський уряд зреформував духовні школи на 

Україні. Від того часу на дяків стали призначати звичайно тих 

невдах, що або були нездібні до дальшої науки, або з морального 

боку на священників не надавалися. У міру того, як число таких 

кандидатів збільшувалося, ними ступнево заступали старих 

“мандрованих” дяків. “Реформа” ця скасувала традиційне 

самоврядування громад, що на Україні, не зважаючи на існування 

кріпацтва, зберегли багато своїх стародавніх, традицією освячених 

прав, до яких належало й право вибору кліру”
265

. Разом з новими 

дяками приходив новий російський варіант церковнослов’янської 

мови до церковних шкіл. Безумовно, це входило до імперських 

планів знищення будь-яких згадок про український остов 

духовності православних традицій, бо разом з тим відбувалося 

виведення українського варіанту церковнослов’янської мови з 

текстів Святого Письма, агіографічних творів та інших зразків 

книжної літератури.  

         Аналізуючи лінгвістичні параметри дореволюційних видань 

Шевченкових творів, дослідники доходить висновку, що письмо 

Т. Шевченка нагадує український скоропис XVII–XVIII ст. 

Я. Дзира вважає, що “творчий геній Шевченка обійняв собою і 
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давню українську літературу та її книжну мову. Поет творчо засвоїв 

багато образів, слів, фонетичних елементів, синтаксичних і 

стилістичних конструкцій книжної української мови XI–XVIII ст.; 

окремі свої твори, поетичні рядки на українській мовній основі  він 

стилізував під український варіант церковнослов'янської мови. 

Мова Шевченкових творів — це синтез тисячолітніх надбань 

національної розмовної і книжної мови в їх еволюційному 

розвитку”
266

. Зауваги науковця щодо мовної сторони творів поета є 

важливим вказівником до розуміння його художнього світу, 

скерованим на осягнення глибин змістового наповнення слова 

через етимологізування. Зв'язок мови Тараса Шевченка зі 

староукраїнською книжною традицією простежується на 

фонетичному, лексичному та граматичному рівнях. 

Акцентологічний малюнок Шевченкового тексту в багатьох 

випадках є продовженням орфоепічної традиції 

церковнослов'янської мови української редакції і в цілому – 

староукраїнської літературно-писемної традиції кінця XVI–XVIII 

ст.
267

 

           Культурно-історичний контекст Шевченкової доби сприяв 

засвоєнню церковнослов’янської з дитинства, тому вона не 

сприймалася як чужа. Зокрема, В. Русанівський переконаний у 

невіддільності українського і церковнослов’янського джерел у 

мовному вихованні Т. Шевченка. “Інакше, – стверджує вчений, – 

важко будо б пояснити, чому він використовує і українську, і 

церковнослов’янську мови у своєму “Букварі Южноруському”. 

Поняття про склади автор “Букваря” розкриває в десяти “стихах”, 

які є уривками перекладених ним “Псалмів Давидових”: “стих 

первий” – трохи змінений початок 132 псалма, “стих другий” – 

кінець псалма 53, “стих третій” – кінець псалма 12, “стих 

четвертий” – уривок з псалма 93, “стих п’ятий” – завершення 
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попереднього псалма, “стих шостий” – перша частина псалма 149. 

Чому поет подає уривки саме в такому порядку? Очевидно, це ще 

один доказ того, що канонічний текст був для нього лише 

загальнокультурною канвою для власної поетичної творчості”
268

.  

          Унаслідок раннього знайомства з біблійними текстами – з 

шкільної лави – виникає явище, “коли ми у буденних розмовах 

щось хвалимо, інше – засуджуємо, використовуючи при цьому цілі 

уривки з Псалтиря”
269

. Так “у людини з’являються готові блоки для 

опису ситуацій, дій і переживань, які відтворюються автоматично, 

коли вона орієнтується на книжний виклад і разом із тим пише про 

те, що в тому чи іншому вигляді вже трактувалось у вивчених 

текстах”
270

. Подібні процеси у Шевченкових творах зауважує 

І. Огієнко. Так, вчений вважає, що “читання Біблії вплинуло на 

Шевченка своїми незабутніми образами. Наприклад, Книга 

Пророка Амоса 6.6: “Чи хто виоре море худобою?” могла вплинути 

на Шевченка, і він дав: “Неситий не виоре на дні моря поля”. Або 

до стилю ступневого підвищення числівників: “Не через два, не три 

літа, не через чотири вернувся наш запорожець”. “Іде військо, іде 

друге, а за третім везуть тоді лихо”. Пор. до цього такі біблійні 

форми: “Приповістки” 30.18: “Три речі оці дивовижні для мене і 

чотири, яких я не знаю”; “Приповістки” 30.15: “Оці три не 

наситяться, чотири не скажуть доволі”; Амоса 1. 3: “Так говорить 

Господь: за три переступи Дамаску й за чотири цього не прощу”. У 

біблійній мові це числівникове підвищення дуже оригінальне й 

незабутнє – Шевченко безумовно його знав” – переконаний 

І.Огієнко
271

.  

          Зауважені І. Огієнком типологічні паралелі увиразнюють 

присутність Біблії у творчості Т. Шевченка і на рівні змістово-

тематичному, і на рівні поетики та стилю. До того ж, оприявнюють 

елементи мовної свідомості, сформованої на канонічних текстах 
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церковно-освітньої традиції того часу. Тобто, у творах поета поряд 

з осмисленою рецепцію біблійної топіки існує ще й рівень 

механічного/автоматичного відгуку мовної свідомості на ту чи ту 

художню ідею цитатами, алюзіями, ремінісценціями зі Святого 

Письма. Оскільки сакральні тексти Т. Шевченко ще з дитинства 

осягав церковнослов’янською мовою, тому цілком логічним є й 

відтворення аналогій, що виникають у свідомості мовця під час 

творчої інтерпретації. Отже, у формуванні мовної свідомості поета 

виразно проступають механізми кореляції між мовою та тією 

сферою сакрального, репрезентантом якої вона поставала. 

Сформований таким чином дискурс служить індивідові все життя, 

бо перебуває під домінуванням дуалістичних інтенцій ментальної 

та духовної традицій. Через це, на думку І. Огієнка, в творах 

Шевченка “дуже сильна церковнослов’янська мова. Сильна, бо 

вона глибоко істотна йому: він її широко знав, добре розумів і 

любив її! Мову старої літератури Шевченко засвоїв ще від своїх 

перших учителів-дяків, від яких навчався в дитинстві. І вона – 

ознака його мови. Тому в Шевченковій мові так багато архаїзмів 

(церковнослов’янізмів. – О. Б.)”
272

.  

          Так, поезія “Умре муж велій в власяниці…” (1860), на наш 

погляд, є не чим іншим, як зразком вищезгаданих причинно-

наслідкових відношень, сформованих у мовній свідомості автора. 

Реальна подія – смерть петербурзького митрополита Григорія, 

відомого своїми реакційними виступами, відгукнулась рядками, 

наповненими церковнослов’янською лексикою. Так, Я. Дзира 

вважає, що за стильовими інтенціями вірш нагадує плач-лямент, 

оскільки “дошевченківська українська література багата своїми 

творами на цю тему різного жанру і стилю: ляментами, треносами, 

невільницькими плачами, панегіриками, як-от: “Лямент дому 

княжат Острозьких з приводу смерті князя Олександра 

Констянтиновича”, “Лямент України”, “Плач київських монахів” 

тощо. На думку дослідника, жанр твору взаємопов’язаний з іншими 
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поезіями цього періоду: “Т. Шевченко 4 червня 1860 р. завершив 

переспів “Плач Ярославни”, 17 червня написав “Умре муж велій...”, 

а 28 червня — “Гімн чернечий”. Отже, у червні в його поетичній 

робітні панувала давня українська мова. У такому порядку він 

записав ці вірші до “Більшої книжки”
273

. Як бачимо, науковець 

достатньо аргументовано доводить використання 

давньоукраїнських жанрових традицій і церковнослов’янської мови 

зокрема у творах Т. Шевченка.  

          На нашу думку, жанрова форма була скоріше рефлекторною 

реакцією творчої особистості з глибинними конфесійними 

уявленнями. Припускаємо, що ця смерть митрополита активувала у 

мовній свідомості поета форму плачу-ляменту, а оскільки подібні 

твори у староукраїнських книжників рясно пересипані 

церковнослов’янізмами, то і лексика Шевченкового твору повністю 

відповідає своєму аналогові. У давньоруській літературі історичні 

події вимагали церемоніальних канонів, що породжували 

літературні норми, серед яких некрологічні твори базувалися на 

прикладах і цитатах зі Святого Письма, проводилися паралелі зі 

Священною історією тощо.   

         Те, що стилізована форма плачу-ляменту вказаної поезії 

наповнена гострою сатирою посилює ефект несподіванки, 

примушує розгледіти в діях покійного ідеолога “святості” 

марнославство, неадекватність та відстале мракобісся. Однак, за 

манерою пишних панегіричних висловлювань поезії, що містять 

прихований іронічний підтекст, вбачаємо не тільки авторську 

знахідку мовно-стилістичного характеру, але й продовження 

сатиричних традицій давньоукраїнської літератури. Так, 

аналізуючи ідеї та форми української барокової поезії, Л. Ушкалов 

зауважує, що побабіч “поважних” пародій-“імітацій” (мова йде про 

засади “imitation operis” в тогочасній поезії, коли автори намагалися 

наслідувати визначні зразки, як-от Овідія чи Вергілія. – О. Б.), в 

українській бароковій традиції неабиякого поширення набули 
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пародії сміховинні, що їх подибуємо передовсім у традиції 

мандрованих школярів та кліриків. “Вони носили із собою, – 

описує вчений, – “великіє жмутки” всіляких “шпаргалок и партес”, 

з-поміж яких було й чимало сміховинних очуднень тропарів, 

кондаків, гласів, а ще – травестійних переробок різдвяних та 

великодніх віршів”
274

. Вірогідно, що ще дитиною Т. Шевченко міг 

долучитися до цієї літератури в керелівських дяків-бакалярів. Саме 

у дяківському рукописному співанику поет вперше надибав твори 

української духовної лірики, як-от псальму “Всякому городу нрав і 

права” Г. Сковороди чи колядку “Три царіє со дари”. Од когось із 

бакалярів Т. Шевченко міг чути й пародійні переробки, виразною 

рисою яких було поєднання “високої” патетики з “мирськими” 

реаліями у манері “карнавального світовідчуття”. Саме у ключі 

карнавальної культури Середньовіччя тлумачить феномен 

діяльність дяків-бакалярів І. Ісіченко. “Пародія, – вважає вчений, – 

веде невгамовну веселу гру з усім найбільш важливим, із 

сакральним. Сміх спрямований передусім на вище, на загальне й 

ціле, на той же предмет, що й середньовічна серйозність”
275

. Так 

вибудовується контраст форми та змісту, через невідповідність 

яких посилюється комічний ефект.  

          У більшості випадків для уведення до тексту творів 

церковнослов’янської мови визначальним стає імпліцитне 

Шевченкове прагнення “високого стилю”, хоча стиль цей 

використовується здебільшого для сатиричного відтворення 

навколишньої дійсності дегуманізованого суспільства. Результат 

такого синтезу – надзвичайне багатство асоціацій, коли, за 

Ю. Шевельовим, “речі й події буденного життя переносяться в 

релігійно-абстрактну площину, прозаїчне стає поетичним, далеке й 

абстрактно-релігійне – близьким і рідним”
276

.  
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          Поняття “високого стилю” у Т. Шевченка поєднує жанрово-

поетикальні, мовно-стилістичні, ідіолектичні характеристики. 

Тяжіння до нього у мовному контенті виражалось застосуванням 

церковнослов’янської мови чи її елементів. Так, Д. Наливайко 

зазначає, що починаючи з “трьох літ”, Шевченко вдається до 

біблеїзмів та стилізацї Біблії, звичайно, в її церковнослов'янському 

перекладі, і не тільки у своїх біблійних переспівах. Цьому дуже 

сприяв той чинник, що біблійний стиль не був для поета чимось 

привнесеним ззовні, адже за ним стояла багатовікова християнська 

культурна традиція. Тут слід наголосити, що церковнослов’янізми 

служили йому важливими засобами творення чи то високого, 

поетично-урочистого, чи то гнівно-викривального, інвективного 

стилю, що стає особливо прикметним для його творчості 1845–1848 

і 1857–1860 рр., тобто в періоди вищих її злетів. У лінгвістичному 

аспекті – це слов'янізми, які, отже, виконують особливі семантико-

стилістичні функції в поезії Шевченка”
277

. Власне, семантико-

стилістичну функцію церковнослов’янізмів у творах Т. Шевченка, 

К. Малащук розглядає у розрізі “урочистості, патетики або гіркої 

іронії, викриття недоліків суспільства та особистості зокрема; 

спроба переосмислити буденні реалії на рівень духовного начала, 

спосіб примирити ворогуючі сторони”
278

.  

          Поет звертався до церковнослов’янізмів як до 

мовностилістичних явищ не лише Біблії, а й давньої української 

літератури, до того ж не міг, думається, оминути 

церковнослов’янський шар, присутній у лексиці, фразеології, 

епічних формулах дум
279

. Церковнослов’янська використовувалась 

як мова “книжна” для укладання історичних довідок, документів та 

свідчень, з якими поет стикався, наприклад, під час роботи у 

Археографічній комісії (1845–1847). Дослідники зауважують, що 

під час перебування в комісії Т. Шевченко найбільше цікавився 
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пам’ятками давнини. В обов’язки художника входило не тільки 

малювання цих пам’яток, а й збирання різних документів тощо. 

“Робота в комісії була Шевченкові до душі, – переконаний 

В. Микитась, – бо він завжди виявляв великий інтерес до історії і 

археології, яку називав “таинственной матерью истории”. Крім 

того, це давало йому можливість завжди бути серед народу, 

вивчати його звичаї. Перебуваючи на Переяславщині і у Чернігові, 

Шевченко пише свої “Археологічні замітки” і складає науковий 

опис старих книг з Переяслава і Чернігова, записує велику кількість 

зразків народної творчості”
280

. Очевидно, що в тих документах були 

й зразки давньої української писемності. Відомо, що київська 

Археографічна комісія багато зробила щодо видання пам’яток 

давнини. Зокрема, були опубліковані літописи Самовидця, 

Грабянки, Величка, що стали ґрунтом для творчої інтерпретації 

багатьох історичних подій у творах Т. Шевченка.  

          У поетико-стилістичній площині Шевченкових творів, вважає 

І. Дзюба, поетові “довелося творити високий патетичний стиль 

нової української мови (якого не було до нього і в романтиків), 

беручи староукраїнізми з літописів, із “Слова о полку Ігоревім”, 

народних релігійних співів, кантів, колядок та українізуючи 

церковнослов’янські біблеїзми, вводячи їх в українські 

синтакстичні конструкції, асимілюючи морфологічно, максимально 

використовуючи можливості українського словотворення”
281

. За 

свідченням науковців, “мовна практика Тараса Шевченка засвідчує 

органічний зв'язок зі староукраїнською літературно-писемною 

традицією на всіх мовних рівнях і є переконливим свідченням того, 

що цілковитого розриву між старою українською літературною 

мовою та новою українською літературною мовою не відбулося”
282

.  

          Починаючи з дитячих років, у мовній свідомості Т. Шевченка 

сформувалась мовна та метамовна рефлексія з розділенням на 
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церковнослов’янську/книжну/сакральну і розмовну/профанну. На 

думку лінгвістів, чимало церковнослов’янізмів та лексичних 

“новотворів” на кшталт “хребетносилі”, “душеубогі”, “тихолюбці” 

та ін. є наслідуванням поетом “плетінню словес протягнено 

складених”, що їх Іван Вишенський називав “хитростями слогов 

сплетенноречных наказания еллинского”
283

. Тобто, на стильовому 

рівні використання церковнослов’янської лексики відповідає 

поетовому уявленню про “високий стиль”. Окрім впливу Біблії та 

біблійного стилю використання церковнослов’янізмів зумовлено 

ще й жанрової специфікою окремих творів Т. Шевченка. Зокрема, у 

поезії “Умре муж велій в власниці…” вбачають подібності з 

надгробним плачем, поему “Сон (У кожного своя доля…)” можна 

тлумачити як середньовічну містерію чи візію, у поезії “Царі” 

проступають подібності з житійною літературою, поезії “Гімн 

черничий”, “Світе ясний! Світе тихий!..” мають ознаки 

середньовічної гімнографії, у поемі “Кавказ” використані елементи 

візантійської літургіки (“Слава! Слава! / Хортам, і гончим, і 

псарям, / І нашим батюшкам-царям / Слава!” (І, 345).  

         Майстерне оперування церковнослов’янізмами наводить на 

думку, що Т. Шевченко був “людиною складнішою і 

рафінованішою, ніж би це виникло з повторюваного багатьма 

мовознавцями стереотипу про “народність” і “простоту” його 

мови”
284

. Т. Шевченко поєднує дві мовні традиції – українську 

народну та церковнослов’янську, чим вимальовує картину мовного 

синтезу, створює ефект цілісного зв’язку сучасного з минулим, яке 

виявилось в мові сакрального, тобто невмирущого. 

Церковнослов’янська у Шевченкових творах стає тим 

інструментом, завдяки якому здійснюється безперервність 

тривання “руської старовини”, уможливлюється пряма 

спадкоємність “українського сучасного” з “давньоруським 
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минулим”. Міцно вкорінені поетикальні функції 

церковнослов’янської лексики творів Т. Шевченка сягають своїм 

корінням і екзальтованої величальності агіографічних творів, і 

літописних традицій середньовіччя, і потужної ”вертикальної” 

спрямованості (Л. Ушкалов) духовної поезії доби українського 

бароко, і бурлескно-травестійних творів книжної культури XVII–

XVIII ст. 

 

Теодицея творення душі: феноменологія страждання  

у творчості Тараса Шевченка  

           

          Феномен страждання зазвичай розглядають через призму 

понять ”добро” і “зло”, що у філософських доменах 

використовуються як центральні мотиви осмисленої людської 

діяльності. Філософська площина поняття “зла” розглядає три 

аспекти: логічний (добрий Бог знищив би зло, однак, зло 

незнищенне, а відтак, немає доброго і всемогутнього Бога)
285

, 

очевидний (зло набирає страхітливих форм, страждають невинні, 

тому пояснити “Божий промисел” неможливо)
286

 та екзистенційний 

(осягнувши зло і страждання людина втрачає віру)
287

. Причому, 

обов'язковим елементом релігійних розмислів щодо існування зла є 

феномен страждання. 

          Зазвичай страждання порівнюють зі злом, і тому виникає 

питання: чому зло існує? Тобто можна перефразувати: чому люди 

страждають? Чому страждають невинні? Як поєднуються уява про 

доброго Бога з реальністю зла та страждань? Чи можна вбачати 

позитивний сенс у стражданнях? Враховуючи різновекторні 

інтерпретації питання теодицеї у вітчизняному та зарубіжному 

шевченкознавстві (М. Євшан, О. Забужко, В. Мокрий, Є. Нахлік, 

Л. Плющ, В. Пахаренко, Л. Рудницький, В. Щурат, В. Яременко 
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та ін.), у підрозділі зроблено спробу осмислення феномену “зла” у 

творах Т. Шевченка з опорою на християнську екзегетику, 

особливо – на сотеріологічні інтерпретації. 

          Джерелом головних положень християнської теодицеї є Святе 

Письмо. І Старий, і Новий Завіт констатують недосконалість світу 

та існування в ньому зла. Старозавітна людина вірила в абсолютну 

справедливість Бога, який допускає зло як відплату за гріхи. 

Проблема теодицеї тлумачиться у повній довірі до Божих діянь 

(приклад Йова), без будь-яких теоретичних припущень. У Новому 

Завіті поняття “зла” на метафізичному рівні не пояснюється, 

натомість даються настанови, як жити у світі, де панує зло, і як з 

ним боротися. Проблема існування доброго Бога і зла розділилася у 

вченнях отців Церкви на три типи: августинівська теодицея, 

іренеуська теодицея та теодицея процесу
288

. В основі 

августинівської концепції лежить ототожнення Бога та створеного 

Ним світу виключно з силами добра, творчих потенцій та 

милосердя. Зло, за Августином, є не субстанцією, матерією чи 

річчю. Це – заперечення, втрата чи “зіпсованість” речей. У 

положеннях св. Іренеуса Ліонського, патріарха ранньої східної 

християнської Церкви, переважає “теодицея творення душі” 

(термін Дж. Гіка “soul-making theodicy”)
289

. Ця теодицея не 

досліджує причини походження зла, а наголошує на еволюційному 

аспекті цієї проблеми. Тут зло розглядається не як “пошкодження” 

первісної ідеальної речі, а як необхідний етап переходу 

нерозвиненої істоти в розвинену. Теодицея процесу стверджує, що 

Бог не володіє монополією влади, а тому люди, маючи право 

вільного вибору, можуть відкинути божественний план. Іншими 

словами, вони мають владу творити зло. 

          Для візантійської моделі християнства, в традиціях якої 

відбувалося формування світоглядних орієнтації Т. Шевченка, 
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поняття “зла” та теодицеї ґрунтувалося на поняттях “гріха” та 

“страждання”, серед яких гріх є активним різновидом зла, а 

страждання – пасивним. У візантійському світі, де концепції 

Августина не мали жодної ваги, значення Адамового гріха 

тлумачилось інакше, ніж на Заході. Так, у філософських трактатах 

св. Йоана Златоуста, якого давньоруська християнська традиція 

вважала Вчителем моральності та віри, найвище місце відводиться 

вченню про чесноти, базованому на принципах християнської 

моралі. Чесноти у розмислах патролога протиставляються вадам, 

утворюючи два полюси в системі вартостей особистості, у 

силовому полі яких перебуває поняття “гріха”. У світлі 

патристичного розуміння “первородного гріха” філософська 

антропологія Златоуста має розлогіші тлумачення. В основному, 

йдеться не про гріх, вчинений праотцями, за що їх було вигнано з 

Раю.  Швидше мається на увазі зло, що існує в гріху, до якого 

приходить людина сама. Первородний гріх, що дезінтегрував 

людську природу, тільки порушив стан “цілісної ієрархічності”. 

Йоан Златоуст розглядає проблему “скверни, що укорінена в гріху”, 

тобто вади є тільки стадіями в процесі хибної особистісно-ціннісної 

орієнтації, що приводять до порушення онтологічних та 

аксіологічних підвалин життєвих принципів та, як наслідок, до 

втрати ціннісно-етичних сенсів існування
290

. Коментуючи 

специфіку “вільної” спрямованості в орієнтації особистості 

св. Йоана Златоуста, Є. Пінчук акцентує на понятті “совісті”, що 

містить у собі аспекти самопримусу як етичної необхідності та 

відповідальності, як принципу відношення до життя
291

.   

         Візантійська концепція “гріха” надалі розвивалася у творах 

давньоруських книжників: митрополита Іларіона, Данила 

Заточеника, Йоана Листвичника, Климента Смолятича, Ніла 

Сорського, Кирила Туровського та ін. Значну увагу проблемі гріха 
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приділено у писаннях Києво-Печерського  патерика. Так, наріжним 

принципом досягнення святості тут вважається подвиг подолання в 

собі плотського, гріховного начала. У результаті, боротьба 

переноситься із зовнішнього світу до внутрішнього. У переказах є 

чимало прикладів цьому: Еразм-чорноризець долає жаль за 

втраченим багатством (Слово 21), Арефа веде боротьбу зі 

скнарістю (Слово 22), в душі Федора проходять хитання між 

ідеалами чернечої аскези і світськими прагненнями до вільного, 

ситого життя (Слово 33).  

       Проте, найбільшим гріхом у давньоруських законників 

вважався “розумний гріх”, гріх усвідомлений, про що йдеться, 

наприклад, у “Сказанні про чин чорноризця” Кирила Туровського 

(близько 1130–після 1182). Цей твір, на переконання В. Горського, 

не лише надає підкреслено етичного забарвлення всій творчості 

Кирила, а є прикладом моральної програми поведінки людини, 

утвердження ідеалу доброчинного життя
292

. Прикметно, що Кирило 

надає перевагу діяльній життєвій орієнтації. Відсутність діяльності 

– смерть для людини. Наприклад, у “Слові про розслабленого” 

йдеться про чоловіка, який протягом 38 років був прикутий до 

ліжка. Ось як він сам говорить про себе: “Мертв есмъ в живих и 

жив есмъ в мъртвых, ибо яко жив питаюсь и яко мъртв не 

долаю”
293

. Як тут не привести аналогічний приклад з Шевченкових 

творів: “Не дай спати ходячому, / Серцем замирати / І гнилою 

колодою / По світу валятись” (“Минають дні, минають ночі…”) (I, 

367).  

          Апогеєм бездіяльного способу життя поет вважає 

страждання, що його зазнає людина позбавлена самореалізації. 

Суть такого існування зводиться до наступного: “В багні колодою 

гнилою / Валятись, старітися, гнить, / Умерти й сліду не 

покинуть” (“Колись дурною головою…”) (ІІ, 327). Образ свині, що 
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є уособленням людського лінивства, бруду як тілесного, так і 

духовного в поезіях Т. Шевченка зберігає первинне конотативне 

навантаження, демонструючи інтерпретаційний діапазон поетової 

екзегези: “А люде справді не вмирають, / А перелізе ще живе / В 

свиню абощо, та й живе, / Купається собі в калюжі, / Мов перш 

купалося в гріхах” (“Мені здається, я не знаю…”) (ІІ, 220). Гріх 

виявляється захованим глибоко в самій людині. Тут позиція 

Т. Шевченка близька до тверджень Василія Великого, який 

говорив, що “зло не жива сутність, але стан душі, протилежний 

чесноті, і походить через відпадіння від добра. Тому не шукай зла 

ззовні, не уявляй собі, що є якась первородна зла природа, але 

кожен хай визнає самого себе винуватцем своєї лихої вдачі”
294

.  

         У добу бароко мотив гріха і покари зумовлений питомо 

релігійним характером письменства, тому митці незалежно від 

жанрових особливостей твору утверджували християнську мораль 

у своїх текстах. “Типовий бароковий мотив марності та минущості 

життя тісно пов’язаний з істиною про неминучу розплату за гріхи у 

разі ведення неправедного способу життя. Уся життєва філософія 

барокового письменника і відповідного ставлення до світу 

зумовлена християнськими настановами терпіти і покладатися на 

Божу справедливість”
295

. Моральні вчення того часу розвивалися не 

у філософській, а в теологічній течії та церковному красномовстві. 

У панегіриках та проповідях, що виголошувалися з нагоди різних 

урочистостей, ми знаходимо перелік цнот, що мали бути 

притаманні доброму пастирю, ідеальному володарю, мужньому 

воїну та просто будь-якому вірному християнину. Але цей 

загальний набір чеснот являє собою радше усталену риторичну 

формулу, ніж моделювання дійсності згідно з певними морально-

етичними приписами
296

. Барокові письменники, багато з яких були 

                                                 
294

 Василий Великий. Беседы на Шестоднев. Беседа 2-я; [Електронний ресурс] / Василий Великий. – 
Режим доступа: http://krotov.info/library/03_v/vasiy_vel/6d_10.html 
295

 Гончарук Є. Бароковий мотив гріха і покари в поемі Тараса Шевченка “Сон” / Є. Гончарук // 
Шевченкознавчі студії: [зб. наук. праць / ред. кол.: Г. Ф. Семенюк (голова) та ін.]. – К.: ВПЦ 
“Київський університет”, 2011. – Вип. 13. – С. 29. 
296

 Довга Л. М. Соціальна утопія Інокентія Гізеля / Л. М. Довга // Україна XVII століття: 
суспільство, філософія, культура: [зб. наук. праць]. – К.: Критика, 2005. – С. 227. 

http://krotov.info/library/03_v/vasiy_vel/6d_10.html


164 
 

проповідниками, упорядковують гріхи згідно догматів богослов’я. 

Так, виклад гріхів згідно з еклезіастичною класифікацією є 

основою книги Іоаникія Ґалятовського “Гріхи розмаїтиє…” (1685), 

зустрічається тема гріха і покари у поетичних творах Кирила 

Транквіліон-Старовецького, Єпіфанія Славинецького, проповідях 

Антіна Радивиловського, Стефана Яворського  та ін.  

          Особливою увагою на той час користувалася книга Інокентія 

Гізеля “Мир з Богом чоловіку” (1669). В. Перетц вважає цю книгу 

не тільки узагальненням богословської думки про гріх, але й 

практичним посібником для розуміння моральних принципів 

тодішньої спільноти
297

. Наприклад, аналізуючи образ пекла в 

”Енеїді” І. Котляревського, Л. Ушкалов припускає знайомство її 

автора з книгою І. Ґізеля, оскільки “та класифікація гріхів, що її 

подав був Ґізель, є узвичаєною в українській гамартіологічній 

традиції доби бароко”
298

. Основні положення цього етичного 

трактату були актуальними протягом доволі довгого часу, що 

захопив і Шевченкову добу, тому важливо порівняти поняття 

“гріха”, сформоване у трактаті І. Ґізеля та творах Т. Шевченка.  

          Попри загальні положення причин зла, гріха та способів його 

відкуплення, особливістю “Мира” І. Гізеля є створення шкали 

гріхів для кожної професії, кожної вікової категорії ще й різного 

сімейного стану, що існували в тодішній українській спільноті. 

Автор описує гріхи духовенства – від архієрея до простого ченця; 

одружених, заручених та овдовілих; заступників “сіряків” – 

опікунів, нотаріусів та інших “приставників” бідних. Не оминає 

І. Гізель опису гріхів владних персон – монархів, багатіїв різного 

рангу, а також суддів, митарів, воїнів, лікарів, малярів, ремісників, 

вчителів та учнів, корчмарів тощо. У цій “ієрархії” гріховності за 

професійною ознакою цікавим видається прискіпливе ставлення 

І. Гізеля до гріхів “чину купецького”. Цей чин не викликає в 

укладача особливих симпатій, оскільки купці грішать хитрістю, 
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підступністю, брехливістю та іншими подібними вадами, ставлячи 

попереду всіх чеснот матеріальне збагачення. Він ставить купців на 

найвищий щабель у шкалі гріховності
299

. 

          Спостереження І. Гізеля щодо “чину купецького” може 

пролити світло на задум серії Шевченкових сепій під назвою 

”Притча про блудного сина” (1856–1857), адже відомо, що 

головним героєм полотен мав стати представник купецтва. Ось як 

викладає поет свої наміри у “Щоденнику”: “Кроме копий с 

мастерских произведений, я думаю со временем выпустить в свет 

в гравюре акватинта и собственное чадо — “Притчу о блудном 

сыне”, приноровленную к современным нравам купеческого 

сословия. Я разделил эту поучительную притчу на двенадцать 

рисунков они уже почти все сделаны на бумаге. Но над ними еще 

долго и прилежно нужно работать, чтобы привести их в 

состояние, в котором они могут быть переданы меди. Общая 

мысль довольно удачно приноровлена к грубому нашему купечеству. 

Но исполнение ее оказалось для меня не по силе. Нужна ловкая, 

меткая, верная, а главное — не карикатурная, скорее 

драматический сарказм, нежели насмешка” (V, 28-29). Так, 

відверті описи гріхів “чину купецького” І. Гізеля перегукуються з 

намірами Т. Шевченка через біблійну притчу зобразити засобами 

“благородної сатири” небезпечні вирви духовного падіння, що 

підстерігають людину на її життєвій дорозі. 

          Л. Плющ вважає, що “аналіза текстів, створених у неволі й 

після неї, свідчить про ґрунтовне знання Шевченка писань 

Св. Отців, про власні роздуми Шевченка над етично-релігійними 

проблемами теодицеї й антроподицеї, над психологією й 

антропологією людини. Недарма образ “блудного сина” і 

праведника (відповідно – дівчат) стає головним у його прозі, і 

з’являється в його малярстві. У неволі Шевченко шукає релігійно-

етичних причин і першопричин вічного кола зла, гріха, пекла в 
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створеному Богом раї-краї”
300

. Безперечно,  тема “блудного сина” 

має насамперед біблійні паралелі, однак той факт, що на краю 

суспільного дна мав бути зображений саме представник “чину 

купецького” все ж відповідає тій  шкалі “гріховності” залежно від 

професій, що її вивів І. Гізель у своєму трактаті.    

         Потяг до символічного упорядкування гріхів, як це зробив 

І. Гізель, спостерігаємо і в Шевченкових творах. Правда, поет 

забарвлює власну шкалу гіркою іронією:  
Той мурує, той руйнує, 

Той неситим оком 

За край світа заглядає – 

Чи нема країни, 

Щоб загарбать і з собою 

Взять у домовину. 

Той тузами обирає 

Свата в його хаті, 

А той нишком у куточку 

Гострить ніж на брата. 

А той, тихий та тверезий, 

Богобоязливий, 

Як кішечка, підкрадеться, 

Вижде, нещасливий 

У тебе час та й запустить 

Пазурі в печінки, – 

І не благай: не вимолять 

Ні діти, ні жінка. 

А той щедрий та розкішний, 

Все храми мурує; 

Та отечество так любить, 

Так за нам бідкує, 

Так і з його сердешного, 

Кров, як воду точить!..  (“Сон (Комедія)”; p. 1– 26). 

Тут не вказано професій тих осіб, що чинять зло своїм ближнім, 

однак кожна людина грішна, але по-своєму: той терпить від гріху 

жадоби, інший – несе гріх братовбивства, сріблолюбства чи 

злодійства. До грішників належать і ті, що чинять гріх 

бездіяльності: “А братія мовчить собі, / Витріщивши очі! / Як 

ягнята. “Нехай, – каже, – / Може так і треба” (р. 27–28). 
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Дістається і козацьким гетьманам, і “неситим” панам “в серебрі та 

златі”, і чиновникам, що не перестають “драти і з батька, і з брата”, 

і “тупорилим” віршомазам, і військовим-“блюдолизам”. Не 

зважаючи на суспільні ранги, поет формулює домінуючий у 

багатьох поезіях заклик (“Схаменіться: / Усі на сім світі – / І 

царята, і старчата – / Адамові діти” (“Сон (Комедія)”; р. 37–39), 

релевантний новозавітним заповідям рівності незалежно від 

соціального та майнового стану.  

          Прикметно, що символічна градація гріховності у 

Т. Шевченка узалежнюється не стільки професійно, скільки 

станово-соціально. Виглядає так, що концентрація вад та гріхів 

досягає свого апогею серед можновладців – тих людей, що за своєю 

суспільною місією мали б піклуватись про “добро загальне”. Схожа 

модель етичних норм покладена у Гізелевий трактат, задуманий як 

збірка норм морального права, дійсних для всієї православної 

спільноти – церковної і світської. Сам титульний аркуш “Мира з 

Богом” допомагає краще зрозуміти філософські аспекти твору 

І. Гізеля. Угорі в центрі, на веселці, посеред сонячного проміння 

сидить Христос. Дж. Беркофф вважає, що разом із символічним 

моментом зображення Христа має конкретне і програмне значення: 

Божий Син є втіленням угоди про замирення між людиною і Богом, 

між гріхом і прощенням
301

. Моральне і релігійне повчання 

титульної сторінки, вважає дослідниця, звернене насамперед до 

тих, хто стоїть при владі, до правителя і його представників, і вже 

потім до цілого суспільства
302

. Справді, під Христом – обабіч імена 

царів Єкезія та Манасія, з якими пов’язані особливі повчальні 

епізоди у Старому Завіті. Праворуч від назви згадано Давида та 

Йосію. Суть символіки титульного аркуша в тому, вважає 

Дж. Беркофф, що “саме царі повинні першими визнавати 

абсолютну вартість Божого закону і моралі, адже вони мають 
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створювати умови, щоб цей закон і ця мораль могли 

здійснюватися”
303

. 

         Оцінка гріховних діянь багатіїв, що її дав в своїй книзі 

І. Гізель, перекликається з емоційно-моралізаторськими 

настановами Т. Шевченка. Так, “настоящі християни”, що стоять 

при владі, занепокоєні виключно примноженням свого добра, 

нагрітого на “сльозах удов’їх” і “дівочих пролитих тайно серед 

ночі”, і “матерніх гарячих сльоз”, і “батькових, старих, кровавих” 

(“Кавказ”; p. 48–51), вдаються до жорстокого поводження з 

простим людом (“Продаєм / Або у карти програєм / Людей… не 

негрів… а таких, / Таки хрещених… но простих” (p. 109–112), 

нехтують християнською заповіддю любові до ближнього (“Ви 

любите на братові / Шкуру, а не душу!” (p. 120–121). Отже, 

причина зла у світоглядних орієнтаціях Т. Шевченка має, швидше, 

соціальне забарвлення, де “питома вага” гріха є більшою у вищих 

прошарках суспільства, і саме ці верстви, обов’язком яких є 

піклування про bonum publicum (загальне добро), несуть 

відповідальність за страждання або за “викривлений”, “зіпсований” 

буттєвий простір. Однак, підкреслена увага до соціальної сторони 

зла не виключає Шевченокої візії взаємозв’язку соціального й 

індивідуального зла.    

          Як відомо, життєвий шлях Тараса Шевченка від народження і 

до смерті переплетений трагічними подіями і стражданнями, тому 

нотки суму звучать не тільки в поезіях доби заслання, але й більш 

раннього періоду. На екзистенційність як іманентну складову 

творчого мислення Т. Шевченка вказували у своїх розвідках 

О. Забужко, Т. Мейзерська, Л. Плющ, Н. Слухай та ін. Зокрема, 

Є. Нахлік зауважує, що “на засланні і по поверненні Шевченко не 

тільки далі виступав у ролі пророка й апостола, а й творив іншу 

модель поета – екзистенційного лірика, якого гнітить пророча й 

апостольська місія, що випала на його долю не лише з його власної 

волі, а й якоюсь мірою “мимоволі”, за збігом обставин, була 
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накинута йому романтично екзальтованими земляками, усупереч 

його глибинному пристрасному бажанню повноцінно реалізувати 

свої природні потенції як приватної особи…”
304

. Сумніви у 

доцільності обраної громадської місії та невлаштованість в 

особистому житті приводили до внутрішнього конфлікту, до 

страждань без перспективи примирення. Нарікання на те, що йому 

випала невдячна доля бунтівного поета і через що неможливий 

омріяний сімейний затишок, звучать у Т. Шевченка як прямо (“Бо 

ви мене з святого неба / Взяли меж себе і писать / Погані вірші 

научили. / Ви тяжкий камень положили / Посеред шляху… і 

розбили / О його … Бога боячись / Моє малеє та убоге / Та серце 

праведне колись…” (“Чи то недоля, чи неволя…”)” (p. 19–26 ), 

“Якби з ким сісти хліба з’їсти, / Промовить слово, то воно б, / Хоч 

і як-небудь на сім світі, / А все б таки якось жилось” (“Якби з ким 

сісти хліба з’їсти…”) (ІІ, 364), так і опосередковано: “Нема кому 

привітати, / Ні з ким пожуритись, / Треба було б молодому, / 

Треба б одружитись” (“Не хочу я женитися…”) (II, 155). Упадає у 

вічі оприявлений екзистенційний конфлікт між природніми 

потребами людини бути щасливою та її суспільною місією. У чому 

ж тоді причина страждань: у самій людині чи то у 

“несправедливому” суспільному світоустрою? 

          Поет не намагався дати раціональне пояснення цьому зв’язку, 

радше приходив до особистісних експлікацій у процесі 

“переживання світу”. Зло в уявленні Т. Шевченка – це стихійні 

вияви “злості людської” (Є. Нахлік): “Гриземося, мов собаки / За 

маслак смердячий…” (“Неофіти”) (II, 256); заздрощів, що 

перетворюють земний “рай” на пекло („Бо заздро, що в брата / Є в 

коморі і на дворі, / І весело в хаті! / ‘Уб’єм брата! Спалим хату!’ - 

/ Сказали, і сталось” (“Гайдамаки”) (I, 166); вияви людської 

ненажерливості й лицемірства (“Ви любите на братові шкуру, / А 

не душу” (“Кавказ”) (I, 346). Т. Шевченко з усієї душі шкодує: “…як 

то мало / Святих людей на світі стало”, бо “один на другого 
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кують / Кайдани в серці” (“Подражаніє 11 псалму”)” (II, 281), бо в 

серцях запанувала захланність і лють (“Щодень пілати 

розпинають, / Морозять, шкварять на огні!” (“Колись дурною 

головою…”) (II, 307). Це свідчить, що саме люди стають причиною 

несправедливих стосунків, а не навпаки. Ось як про це висловився 

П. Рікер: “Зло – не від природи, зло – це не річ, зло – це не матерія,  

не субстанція, не світ. Воно не існує саме собою, воно походить від 

нас. Відкинути потрібно не тільки відповідь на запитання, але й 

саме запитання. Я не можу, відповідаючи на запитання, сказати: зло 

існує, бо й саме запитання не може позиціонуватись як: що є зло? 

Постановка цього питання наступна: чому стається так, що ми 

спричиняємо зло? Зло – це не бути, це робити”
305

.     

         Міркування Т. Шевченка щодо взаємозумовленості зла і 

людського страждання близькі до розмислів теолога Карлоса 

Вальверде: “Ми, люди, – істоти розумні. Однак в багатьох 

життєвих ситуаціях ми поводимо себе як нерозумні тварини. Навіть 

більше – ми користуємося розумом та свободою для розпалювання 

інстинктів, вносимо дисгармонію у буття і виявляємо небачену 

жорстокість і до себе, і до інших людей. З одного боку, ми 

потребуємо бути в злагоді з іншими, ми не можемо жити одне без 

одного, бо тільки  разом, у солідарності та любові маємо 

можливість реалізувати себе як особистості. Але міжособистісні 

стосунки фактично виявляються несправедливими, 

насильницькими, ворожими, хворобливими”
306

. 

          Ілюстрацією цієї думки є поема Т. Шевченка “Москалева 

криниця”. Л. Плющ вважає, що ввівши до поеми “уособлене” 

втіленння зла, поет поставив проблему гріха й зла в загостреній, 

морально-релігійній формі – і тим самим чіткіше поставив 

проблему виходу з кола зла. Дослідник розрізняє у постаті 

головного героя дві грані: по-перше – це соціальне зло, породжене 

імперською системою держави; по-друге – це психологічна 
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проблема гріхопадіння людини та можливостей цього уникнути
307

. 

Власне, на цьому Л. Плющ зупиняється докладніше. “В неволі, – 

коментує вчений, – де Шевченко ближче познайомився з 

найогиднішими відмінами “амфібій”, проблема взаємозв’язку 

соціяльного й індивідуального зла ставиться й розв’язується 

Шевченком дедалі реалістичніше. Від зла “месників” він 

переходить до зла себелюбців – шукаючи в них коріння зла 

месників. Тому поряд з месниками, з розкаяними розбійниками 

постають злочинці абсолютні, без видимих соціяльних зумовлень, – 

і праведники, психологічно реальніші, реалістичніші, ніж герой 

“Тризни”
308

.  

          У реальних проявах зла зазвичай багато незрозумілого і 

таємничого, що дає підстави пов’язувати феномен страждання з 

існуванням трансцендентного. Тому постає цілком логічне питання 

взаємозв’язку причин і змісту страждань з реальністю “доброго” 

Бога. Теологи схиляються до думки, що страждання не слід 

розглядати як вияв негативного у житті людини. Зокрема, Тейяр де 

Шарден переконаний, що фізичне й моральне зло, що породжує 

страждання – необхідні наслідки космічного розвитку. Зло є 

посутньою складовою еволюційної структури і всесвіту, і людства. 

Усякий прогрес досягається шляхом виснажливої боротьби, 

шляхом спроб і поразок. Людське життя не ідилія, а боротьба за 

власне існування й існування людства. Це “космічна драма”, у якій 

страждання – це ціна буття
309

. Однак, ця теорія не дає відповідей на 

всі запитання, адже є таке зло, що не може бути оправданим 

(безнадійні злидні, каліцтва, зґвалтована невиннність, природні 

катаклізми тощо). Попри все, у стражданнях сучасне богослов’я 

вбачає і позитивний зміст. До прикладу, К. Вальверде вважає, що 

“страждання змушує нас жити в постійній напрузі самовизначення. 

Воно дає можливість виявити потенційні здібності, які дрімають у 

нашій психіці; воно звільняє могутню приховану енергію, яка без 
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страждання залишилась би неоприявленою”
310

. Тому такі людські 

потенції, як терпіння, жертовність, безкорислива любов, звертання 

до Бога залишились би нездійсненними або виявились 

применшеними, якщо б не було страждань.  

           Чи можна відшукати у творчості Т. Шевченка позитивне 

трактування категорії страждання? Доволі часто у творах 

проглядають патристичні постулати духовної космології, суть якої 

у тому, що будучи основною причиною становлення та виникнення 

усього, Бог водночас є визначальним фактором постійного 

оновлення буття (creatio continua). Тобто, Бог не просто дав 

початок світу, але й повсякчас підтримує та зберігає його, а отже, 

творить і керує ним безперервно. Таких поглядів притримується, 

Максим з “Москалевої криниці”, якого поет називає “божим 

чоловіком”: “І талан, і безталання, / Все, – каже, – од Бога, / 

Вседержителя святого, / А більш ні од кого” (II, 240). Критика 

Шевченкових “трудних” діалогів з Богом мала доволі різноманітні 

трактування залежно від пануючого режиму в історичній добі. 

Однак, суть постійного апелювання до Бога в глибинному 

християнському первні поета, базованому на знанні Святого 

Письма і духовної лектури отців Церкви. Хід думки Т. Шевченка 

неважко зрозуміти, бо якщо у сакральних текстах сказано, що “Бог 

є любов” і “Він перший полюбив нас” (І Йоан 4: 8-19), а теологічна 

космологія вважає, що світ представлений як впорядковане, 

гармонійне ціле, в якому реалізовано Божий задум, то чому земне 

життя сповнене такою несправедливістю? Чому Бог не втрутиться і 

не покарає “злоначинающих”? Постає цілком логічне питання 

взаємозв’язку причин і змісту страждань з присутністю Бога.  

         Наприклад, Є. Нахлік вважає, що людське страждання у 

Шевченковому розумінні – це кара Божа, або свідчення того, що 

Бог відвернувся від тих, хто страждає
311

. Такі уявлення, на думку 

вченого, відповідають язичницькому, гедоністичному трактуванню 

ідеалу щастя. Додамо, що поняття “страждання” на ранньому етапі 
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творчості та у пізній ліриці різняться відчутним контрастом. Це мов 

би шлях від старозавітного уявлення про страждання до 

новозавітних інтенцій. У Старому Завіті Бог нагороджував земними 

благами за добрі вчинки, за гріхи – накладав покарання у вигляді 

страждань. Однак, спостереження над реальним життям давали 

зворотні приклади: грішники купаються у розкошах, а праведникам 

випадають нещастя: “Тому доля запродала / Од краю до краю, / А 

другому оставила там, де заховають…” (“Катерина”) (I, 99). 

Тексти Біблії не дають пояснення такому устрою, лише у книзі 

Йова віднаходимо спроби тлумачення страждань: Бог вище людини 

і знає де благо для неї. 

          Часто поет сприймає страждання чи несправедливість з 

непокорою, він апелює до Бога, допитуючись відповіді: “А ти, 

Всевидящее око! / Чи ти дивилося звисока, / Як сотнями в кайданах 

гнали / В Сибір невольників святих, / Як мордовали, розпинали / І 

вішали?.. А ти не знало? / І Ти дивилося на них / І не осліпло! Око, 

око! / Не дуже бачиш Ти глибоко! (“Юродивий”)” (p. 73–81). Однак 

докори та звинувачення Бога змінюють розпачливі та драматичні 

богошукання у пізній ліриці, які звучать з болем та розпукою: “А 

то… нема тепер нічого… / Ні Бога навіть, ні пів Бога” (“Якось то 

йдучи уночі…”) (II, 367), “Не нарікаю я на Бога, / Не нарікаю ні на 

кого” (“Не нарікаю…”) (II, 355), “Немає слов, немає сльоз, / Немає 

нічого. / Нема навіть кругом тебе / Великого Бога!” (“Лічу в неволі 

дні і ночі…”) (II, 208). Зазнавши особистих страждань (арешт, 

заслання, солдатчина, невдалі сватання), Т. Шевченко не тільки 

змінює різкі закиди в сторону Бога, якими рясніють його ранні 

твори, але й демонструє осмислення того, що шлях страждання 

веде до Бога, сприяє осмисленню свого призначення. Зміну 

Шевченкових поглядів помічає Г. Грабович: “А поезія заслання – 

це один великий, хоч і перериваний монолог, сповідь, у якій 

писання окреслює і його фізичний, і його психічний стан, почуття 

своєї долі та свого призначення. Знаменним є те, що кожний 

зшиток захалявної “Малої книжки” починається саме з медитації на 

цю тему, а такі твори, як “Чи то недоля, чи неволя…”, “А нумо 
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знову віршувать…”, “О думи мої! О славо злая!” і “Хіба самому 

написать…” стають вершинним і вкрай сучасним прикладом 

страждання й самоствердження митця”
312

.  

          Схожі візії знаходимо у тих Шевченкових творах, де герої, 

зазнавши болю, зла, страждань, не богохульствують, не хапаються 

за першої нагоди за ніж чи вила, а пройшовши через страждання, 

обирають шлях смирення, покаяння, мучеництва (”Наймичка”, 

“Відьма”, “Княжна”, “Чернець”, “Варнак”, “Москалева криниця” 

та ін.). Козак Семен Палій (“Чернець”) після буремної молодості, 

що пройшла у військових походах, у боротьбі проти 

поневолювачів, на старість опиняється в монастирі. Однак, у 

кривавім горнилі повстань, у стражданнях, на засланні герой поеми 

не переставав “свою Україну” любити. У чернечому сані він обирає 

шлях до Бога, стаючи смиренним покутником: “До утрені завив з 

дзвінниці / Великий дзвін. Чернець мій встав, / Надів клобук, взяв 

патерицю, / Перехрестився, чотки взяв… / І за Україну молитись / 

Старий чернець пошкандибав” (“Чернець”) (p. 114–119). У поемі 

“Наймичка” (1846) Ганна не стільки ставить собі за мету замолити 

власні гріхи, відвідуючи прощу у Києві, скільки, пройшовши через 

муку й страждання відмови від рідної дитини, вимолює у Бога 

добру долю для сина, піклується про його здоров’я та майбутнє 

сімейне щастя. У цих творах, на думку Є. Нахліка, “поетові 

важливо показати – християнська ідея реальна, що серед 

“упосліджених” суспільних низів існують люди, котрі стоїчно 

протистоять злу як праведні християни, – і він ставить їх за приклад 

іншим. Зло не осенсовується і не дістає жодного філософського 

виправдання, натомість звеличуються ті, кого спіткало зло і хто, 

попри це, не озлобився, хто через страждання іде до 

індивідуального спасіння у Богові”
313

.  

          Разом з життєвими перипетіями Т. Шевченко змінює не так 

погляди на проблеми існування зла, скільки на шляхи його 
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подолання – від заклику до фізичного протистояння злу через 

помсту (“Гайдамаки”, “Тарасова ніч”, “Холодний Яр”) у 

відповідності до старозавітних положень “око за око, зуб за зуб”, – 

до утвердження позитивної програми добра новозавітних заповідей 

(“Неофіти”, “Марія”, “Бували войни й військові чвари..”). 

В. Пахаренко зауважує, що у пізніших творах уже ніде не звучить 

мотив помсти, навіть як варіант. Це випливає з того, що 

магістральним мотивом творчості Т. Шевченка останніх років стала 

непохитна віра у те, що саме і тільки словом Христової правди 

визволиться від зла і Україна, і все людство. Як приклад, вчений 

наводить варіанти “Молитви”, переконуючи, що Т. Шевченко 

навмисне залишив усі три спроби, щоб продемонструвати шлях 

сходження до імперативу духовного опору з імперативами 

фізичного, “щоб читач міг до дещиці відкрити, простежити й 

осягнути його (Т. Шевченка. – О. Б.) шлях до Христової істини і 

піти цим шляхом”
314

. 

         Отже, у стражданнях може бути й позитивний зміст. Вони як 

лакмусовий папірець, що виявляє справжню людську сутність, дає 

можливість виявити кращі сторони людської особистості та 

загартовує волю, переконання, почуття. Так урівноважуються два 

різнополюсних поняття – присутність доброго Бога та існування 

страждання, про що в українській народній творчості побутують 

думки на кшталт: “Не дає Бог випробувань не по силі”, “Бог 

випробовує тих, кого любить” тощо. Та й філософія страждання 

Божого Сина ніби наближає людей до Бога, адже сам факт, що Син 

Божий прийняв страждання, перетворивши їх у торжество 

Воскресіння, надає сили зрозуміти і перенести страждання. До 

такої думки близький і Шевченко, коли у листах із заслання 

називає себе страждальцем, а свої муки – Божою ласкою
315

. На 

думку Л. Плюща, проблема теодицеї у творах поета у період 
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заслання близька до христодицеї: “Якби ніхто з людей не став “як 

Христос”, – аргументує вчений, – то це знищило б сенс Його 

втілення, Його страждань, Його невинних страстей. Та саме тому, 

що Христос “дифізичний” – Син людський і Син Божий – то 

христодицея не лише теодицея, а й антроподицея”
316

. 

         Автобіографічний досвід Т. Шевченка тісно пов'язаний з 

пошуками відповідей на питання про існування зла та страждання. 

Через особисті страждання у Шевченкових творах загострюються 

питання теодицеї, оскільки світоглядна орієнтація поета 

залишається у рамках христологічної моделі. Проблему зла, 

пов’язану з феноменологією страждання, Т. Шевченко вирішує 

опираючись на святописемну етику.  Твори раннього періоду 

тяжіють до закликів до ”правди-мсти”, до кари, фізичної розправи 

над “злоначинающими” у дусі старозавітних догматів, відтак період 

заслання та твори після заслання характеризуються зміною 

настроїв, близьких до новозавітних положень не чинити зла у 

відповідь. Художнє втілення теодицеї у цих творах Т. Шевченка 

виявляє ознаки христодицеї. Рецепція візантійської традиції 

святописемної екзегетики, що ґрунтується на концепті “гріха” як 

основоположного у питаннях теодицеї, оприявлюється на рівні 

постулату гріховності людського єства як причини і породження 

“зла”. Важливим є розрізнення соціальної природи гріха, докладно 

описаної давньоукраїнським мислителем І. Гізелем, що знаходить 

типологічні паралелі у поезії Т. Шевченка. “Соціалізація” зла у 

творах поета посилюється, її метаморфози знаходять втілення у 

мотивах ”правди-мсти”. Доволі часто герої Шевченкових творів 

переживають глибоко індивідуальні страждання, що є 

переконливим свідченням виключно особистісного характеру цього 

феномена. Упадає у вічі, що Шевченкова феноменологія 

“страждання” глибоко пов’язана з релігійністю, бо, як засвідчують 

сюжетні перипетії його творів, саме страждання є ключовим 

фактором для навернення до віри. Такі уявлення, дотичні до 
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богословської, християнсько-філософської традиції теодицеї, 

слугують ще одним доказом іманентного домінування релігійної 

свідомості у художньому дискурсі Т. Шевченка. 

 

Християнський месіанізм: Тарас Шевченко 

 і Кирило-Мефодіївське братство 

           

           Серед креативних ідей біблійної ґенези у суспільно-

культурному житті Європи першої половини ХІХ ст. особливе 

місце займав християнський месіанізм. Міфологічна складова цієї 

парадигми відповідала історичним та політичним потребам епохи, 

тому реконструкція християнського постулату на європейських 

теренах у тій чи іншій формі проступала в літературних проекціях, 

філософських рефлексіях та політичних рухах. Так, ідеологічні 

концепції християнського месіанізму характерні на той час для 

французького утопічного соціалізму, християнського містицизму, 

німецької ідеалістичної філософії, політичних рухів “Молодої 

Європи”, ідей панславізму тощо. 

          Особливою увагою месіанізм користується на слов’янських 

теренах. Перейнята у Візантії інвектива новітнього оплоту 

християнства саме на слов’янських землях, забарвлює месійні візії 

ідеологів слов’янських народностей флером власної винятковості 

та обраності. Поштовхом для винесення на широкі терени питання 

“слов’янщини” стала діяльність чеського філолога, перекладача, 

поета Яна Коллара (1793–1852) та його праця ”Про літературну 

взаємність слов’янських племен” (1837). Учений трактував 

слов’янську взаємність як якісно нову форму гуманізму, 

“універсальну, виключно гуманну тенденцію, як принцип 

об’єднання індивідуумів і народів задля загального добра”
317

. 

Головною умовою досягнення взаємності, на думку Я. Коллара, був 

розвиток освіти, широкий обмін культурними цінностями, позаяк 
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культура на той час у європейському просторі стає частиною 

суспільно-політичного і національного рухів та перетворюється на 

вагому складову суспільної свідомості.  

         Проголошена Я. Колларом загальноетнічна складова 

”слов’янської цивілізації” з часом відходить на другий план в 

національно-ідеологічних змаганнях серед слов’янофілів різного 

ґатунку за місце “поводиря” на шляху до суспільно-соціальних 

перетворень. Так, винятковість польського етносу в месійних 

очікуваннях задекларував А. Міцкевич у “Книзі польського народу 

і польського пілігримства” (1832), український месіанізм 

простежується у “Книгах буття українського народу”
318

 (1845/1846) 

М. Костомарова. Натомість російські слов’янофіли вбачали 

богообраність російського етносу в особливому духовному 

прагненні до осягнення божественної правди та справедливості. У 

російських слов’янофілів не йшлося про окремий історичний шлях 

для слов’янських народів, “їм пропонувалося готове рішення, їх 

просто запрошували пристати на той слов’янсько-православний 

рай, який дарувала царська Росія”
319

. Розбіжності інтерпретації 

слов’янофільських ідей були спричинені різницею державницького 

становища слов’янських народів, які переважно були узалежнені 

різними монархіями, на позір Австро-Угорщини, Туреччини, Прусії 

чи Росії. Звідси й відмінності смислового наповнення поняття 

“месіанізм” різними націонал-славістичними рухами: одні прагнули 

визволитись від імперського засилля (поляки, українці), метою 

інших, як-от росіян, було “визволити з матеріального та духовного 

гніту слов’янські народи та презентувати їм дар самостійного 

духовного, та навіть політичного існування в тіні могутніх крил 

російського орла – ось історична місія, моральне право й обов’язок 

Росії”
320

. 
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          У цілому ж, романтичні месіаністи, шукаючи шляхів і 

можливостей загальнолюдського оновлення, головно спирались на 

теологічну формулу есхатології – рішуче втручання Бога в історію 

за посередництвом Месії-Спасителя. Так, у спостереженнях над 

програмовими документами Кирило-Мефодіївського братства, 

С. Козак вказує на помітні розбіжності в месіанських концепціях 

різнонаціональних славістів, які, за висновком дослідника, були 

наслідком змішування есхатологічної перспективи з суспільно-

історичною. На підтвердження своїх положень вчений наводить 

концепції Фур’є і сенсімоністів, які, будучи “колективістами”, 

основну увагу в ідеї спасіння перенесли з виняткової людини-месії 

на весь народ, відновлюючи цим старозавітну формулу вибраного 

народу. Саме ця концепція, переконаний дослідник, знайшла своє 

яскраве вираження у “Книзі народу польського і польського 

пілігримства”
321

 А. Міцкевича та в “Книгах буття українського 

народу” М. Костомарова.  

          На генетичну спорідненість польської та української “Книг” у 

своїх розвідках неодноразово вказували П. Зайцев, М. Зеров, 

П. Одарченко, В. Семенський та ін. Так, Д. Чижевський зауважує, 

що ідеологічна подібність цих творів була позначена, насамперед, 

моментами романтичної традиції, потім – радикалізму, якого 

бракувало слов’янам порівняно з народами Західної Європи  і він 

був “замінений” національно-політичною мотивацією, і, 

насамкінець, – релігійним елементом у “специфічних формах 

східного християнства, грецької ортодоксії, що надавав іншим 

моментам ідеології есхатологічної закраски, спричинився до віри в 

можливість і неминучу потребу перебудови всього життя 

людського і суспільства на основі християнської віри”
322

. “Провідна 

тема обох творів (йдеться про “Книгу народу польського і 

польського пілігримства” та “Книги буття українського народу” – 

О. Б.), – за Я. Розумним, – заклик до солідарности у боротьбі проти 
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насильства чужих держав; звернення до простого народу й 

осудження поміщиків за гноблення цього народу. На Міцкевича 

очевидний вплив мало його захоплення Біблією та жидівською 

книжністю, а на Костомарова – ідеї християнської релігії. Спільною 

рисою обох творів є й те, що вони мають більше літературно-

романтичний, ніж історико-документальний характер”
323

. 

         Подібності української та польської “Книг” були очевидними 

на генетичному та типологічному рівнях. І окремі положення 

програмових документів, і загальна ідейна спрямованість Кирило-

Мефодіївського братства позначені особливим настроєм 

слов’янського відродження, яке відбувалось в контексті 

європейських національних рухів, так званої “доби націй”. Так, в 

програмах українських слов’янофілів помітні перегуки з ідеями 

західних слов’янолюбців, як-от В. Ганки, В. Караджича, 

Я. Коллара, Ф. Палацького, П. Шафарика, з концепціями 

Ф.-Р. де Ламенне, польських революціонерів, почасти російських 

слов’янофілів, декабристів тощо.  

         Кирило-Мефодіївське братство стало першим в Україні 

політичним об’єднанням людей, які спробували визначити 

проблеми відносин між державною владою та народом, між 

окремими державами, а також визначити прагнення свого народу 

як нації. Важливо, що базові постулати основних творів кирило-

мефодіївців (а це Статут, дві відозви – “Брати українці” та “Брати 

великоросіяни й поляки”, “Закон Божий” (“Книги буття 

українського народу”), що несли ідею звільнення від національного 

гноблення і розкріпачення людської душі як в прямому, так і в 

переносному значенні, були перейняті святописемними 

інвективами, в центрі яких, насамперед, покладено засади 

християнської моралі, месіанські й есхатологічні положення 

Євангелія та глибинні пласти Старого Завіту, що стосуються питань 
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створення світу і поділу людства на племена, ідеї зміни царств, 

мотиви “обраного народу”, провидіння, профетизму.  

          Автором “Книг буття українського народу” вважають 

М. Костомарова. Вплив інших братчиків на окремі моменти змісту 

цього твору, зокрема Т. Шевченка, М. Гулака та ін., не заперечують 

І. Дзюба, Є. Кирилюк, Г. Сергієнко, Є. Шабліовський, 

В. Шубравський. Відтворюючи біблійний епос та використовуючи 

релігійну форму мислення, у “Книгах” йдеться про “вищість” 

України серед інших слов’ян, про те, що вона ніколи не любила ні 

царя, ні пана, і перша зі слов’ян створила вільне суспільство, без 

станової різниці, з виборною державною системою згідно з 

християнськими законами. Закінчуються “Книги буття” 

месіанською заявою про обраність України: “І встане Україна, і 

буде непідлеглою Річчю Посполитою в союзі слов’янськім. І тоді 

звершиться та й писаніє: “Камень єго же не брегоша зиждущії, 

то і бисть во главу угла”
324

. Глибинний релігійний характер, 

християнський містицизм, романтично-універсальні узагальнення, 

якими перейняті програмові твори братства, характерні не тільки 

для їх автора. Вони відповідали світобаченню більшості кирило-

мефодіївців, бо “з християнства вони черпали не лише доктрини 

соціальної рівності і справедливости, але зливали їх зі своєю 

християнською релігійністю. Християнський ідеалізм був 

природним для кирило-мефодіївців”
325

. Щодо українського 

месіанізму, то “Книги буття українського народу”, на переконання 

В. Міяковського, є “єдиним джерелом наших відомостей про це, і 

взагалі єдиним такого роду пам’ятником”
326

.  

           За М. Костомаровим, Україна уособлювала ідею віри і волі, 

оскільки не знала інших богів, не мала корисливих інтересів, не 

вела загарбницьких воєн, навпаки – змінювала братерство і 

справедливість. Історія України мислилась не тільки як символічна 
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історія свободи, але як образ майбутнього світоустрою, з опертям 

на засади братерства, солідарності, справедливості. Коментуючи 

значення месіанського епосу в “Книгах буття”, С. Козак, зокрема, 

підкреслює аналогії між терпінням і самопожертвою українського 

народу та терпінням та самопожертвою Ісуса Христа: “Як і Він, 

вона (Україна. – О. Б.) терпіла і була замучена на хресті історії, але 

колись об’явиться в сумлінні “людського духу” і те воскресіння 

започаткує переміну в духовному відновленні світу та еру свободи 

в історії людськості”
327

. Серед особливостей месіанізму, 

відображених у “Книгах”, Д. Чижевський вирізняє есхатологічний 

настрій, релігійну філософію історії, в якій центром є земне життя 

Христа, образ нації як духовної єдності, шлях якої – наслідування 

Христу
328

 . Таким чином у програмових документах кирило-

мефодіївців ідеалізація “обраності” є своєрідною історіософською 

концепцією, у якій релігійна усвідомленість міцно переплітається з 

політичною, єднаючи християнство з ідеєю свободи.      

         Поряд з концепціями “українського месіанізму” в документах 

братства виразно проступає інтерес і до історії, і до спільної 

християнської традиції, що має виразне візантійське коріння. 

Вказує на це промовиста назва самої української організації – 

братство, адже йдеться не так про зовнішню оздобу, як розуміння 

глибинного змісту. Загальновідомо, що кирило-мефодіївці 

практикували розмаїту символіку – ікони, обручки, глаголітську чи 

навіть коптську абетку, своєрідний обрядовий ритуал і т. п. Тому й 

сама назва організація мала б містити символічний компонент. 

Видається, що назва була спрямована не стільки на пошанування 

чину Кирила та Мефодія, скільки відродження чину “братства”. До 

того ж, візантійські місіонери Кирило та Мефодій були братами по 

крові, а це накладало на членів українського угрупування завдання 

відкритих, “родинних” стосунків між собою. Власне ця, так би 

мовити, “родинна” відкритість зіграла злий жарт з кирило-
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мефодіївцями, адже, як свідчать факти, М. Гулак малознайомій 

людині – студенту О. Петрову, який згодом виявився 

провокатором, – розкриває таємниці братства, імена учасників, дає 

читати Шевченкові революційні вірші. Імена візантійських Святих 

свідчили про специфіку православної єдності слов’янських земель, 

оскільки у часи Кирила та Мефодія “слов’янські народи поєднувала 

найбільша духовна спільність; завдяки ж місійній діяльності 

солунських братів, а також їхніх послідовників література і 

культура слов’ян були включені у європейський обіг. Київські 

кирило-мефодіївці мріяли про повторення такої епохальної справи, 

вірили в можливість цього”
329

.  

           З іншого боку, чин “братства” відновлював традиції 

спільнот, що свого часу були осередками суспільно-культурного 

життя України. Як відомо, братства заохочували самоосвіту серед 

своїх членів, всіляко допомагаючи в цьому. Вони були 

всестановими, приймаючи до братств усіх, хто бажав і міг щось 

зробити для розбудови української держави, її освіти та культури. 

Так, Кирило-Мефодіївське братство й справді було всестановим. 

Cеред членів спільноти, що походили з дрібних власників або 

безземельних дворян чи міщан (а це були люди молодого й 

середнього віку, різних світоглядних уподобань та професій – 

вчені, митці, посадовці, вчителі, університетські викладачі, 

студенти), тільки Т. Шевченко, випускник Петербурзької Академії 

мистецтв, не мав шляхетного родоводу.  

          Високі смисли назви таємного товариства, що полягали в 

пошануванні духовних скрижалей української історії, швидко 

“розшифрували” під час розправи над кирило-мефодіївцями. 

Припускаємо, що глибокий культурно-історичний зміст, який 

криється за назвою “Кирило-Мефодіївське братство” намагалися 

знівелювати і тому назва товариства в протоколах слідства 
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перетворюється на “Украйно-Славянское общество”. Хоча існують 

переконання про адекватність саме останнього варіанту назви
330

.      

          “Мета”, “прапор”, “статут” братчиків, що “зважились 

викликати на герць сучасну систему темного деспотизму”
331

 

передбачали повалення самодержавства, скасування кріпосного 

права, визволення слов’янських народів та об’єднання їх у 

федерацію, подібну до давньогрецьких республік або Сполучених 

Штатів Америки. Саме соціальна неоднорідність складу товариства 

й відмінність світогляду, переконані дослідники, “породжувала в 

ньому суперечки, дискусії, полеміку, а то й відверту боротьбу 

думок щодо шляхів дальшого суспільного розвитку”
332

. Радянська 

історіографія використовувала різнорідний становий склад 

організації для штучного розподілу кирило-мефодіївців на два 

крила – ліберально-буржуазне (Білозерський, Костомаров, Куліш) і 

революційно-демократичне (Гулак, Шевченко)
333

. Сучасна 

українська історіографія відійшла від розподілу Кирило-

Мефодіївського братства на два крила, проте одна частина 

науковців й надалі вбачає у товаристві українську національно-

визвольну організацію
334

, інша – відстоює переконання, що гурток 

кирило-мефодіївців був невпорядкованим і мав ознаки 

наслідування “утаємничених” організацій, як-от революційні 

гуртки чи масонські ложі, проте сприяв зародженню пагонів 

державності та відродження української національної свідомості
335

. 
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        Питання належності чи неналежності Т. Шевченка до кирило-

мефодіївців виникло ще під час проведення слідства над 

учасниками братства у 1847 р. Слідчими було визнано, що 

Т. Шевченко не був членом цієї організації, а його провина 

полягала в написанні антиурядових поезій. Про це свідчать покази 

як самого Т. Шевченка, так й інших кирило-мефодіївців. 

М. Костомаров взагалі заперечував сам факт існування 

організованого товариства, визнаючи лиш факт зібрання друзів, 

однодумців для обговорення українських та загальнослов’янських 

проблем
336

. Намагання заперечити свою участь й участь інших у 

товаристві є цілком зрозумілим, практично кожен з учасників 

переконував, що зустрічі між кирило-мефодіївцями були 

звичайними періодичними зборами друзів і знайомих, серед яких 

не всі знали один одного. Однак безперечно, що саме Т. Шевченко 

відіграв “визначну роль у формуванні ідеології братства: 

непримиренний дух поета не просто прилучився до цих ідей, а став 

їх провідником. Саме з Шевченком пов'язаний складний процес 

формування національної ідеології, що спирається на 

загальнолюдські християнські принципи”
337

. Історія організації 

містить ще багато дискусійних питань, що чекають на свою 

розробку, а відтак, як зауважує Є. Луняк, “образ Шевченка як 

кирило-мефодіївця великою мірою пов'язаний з образом самого 

Кирило-Мефодіївського товариства, має бути переглянутий на 

підставі об’єктивного аналізу історичних джерел”
338

.          

        Загальновідомо, що тема “слов’янства” з’явилась у творчості 

Т. Шевченка ще задовго до знайомства з майбутніми учасниками 

Кирило-Мефодіївського братства, про що, власне, свідчать дати 

написання його творів, в яких у той чи інший спосіб 

висловлюються ідеї щодо “слов’янського питання”  (“Гайдамаки” 
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(1841), уривок з драми “Никита Гайдай” (1842), поема “Єретик” 

(1845), послання “І мертвим, і живим…” (1845) та ін.). В особливий 

спосіб, на думку Т. Дзядевич, позначається діяльність Т. Шевченка 

в Кирило-Мефодіївському товаристві та написанні ним циклу 

поезій “Три літа”, що об’єднує твори 1845–1847 рр. Саме у цей 

період поет зближується з М. Костомаровим, П. Кулішем та 

іншими членами Кирило-Мефодіївського братства. Він 

переймається спільними інтересами братства, тим більше, що вони 

цілком суголосні його власним почуттям, а братчики в свою чергу 

бачать у Шевченкові живе втілення власних мрій і почувань
339

. 

М. Костомаров про своє знайомство з поетом у 1846 році згадує: 

“Шевченко приніс з собою в кишені незшитий зошит своїх ніде ще 

не ненадрукованих віршів, читав їх, довів мене до цілковитого 

захоплення і залишив свої твори у мене”; “в той час всю мою душу 

займала ідея слов’янської взаємності, спілкування духовного 

народів слов’янського племені, й коли я повів із ним про це мову, 

то почув від нього найзахопленіше співчуття, і це й найбільше 

зблизило мене з Тарасом Григоровичем”
340

.  

        О. Пріцак вважає, що з ідеями слов’янофільства поет міг 

познайомитись ще задовго до кирило-мефодіївського періоду – вже 

в перші роки перебування в Санкт-Петербургу: “До столиці 

“слов’янської” імперії дійшов у той час рух чеського 

слов’янофільства Вацлава Ганки, Павла Шафарика та Яна Колляра. 

У своїй початковій стадії він викликав захоплення, правдиве 

співчуття, зацікавлення усіма слов’янськими мовами й 

літературами, словом, він тоді ще не був використаний царською 

бюрократією, і ще не здеґенерувався, як це сталося пізніше, до 

концепції злиття в обіймаючої всіх слов’ян російської тиранії”
341

. 

Безперечно, що “слов’янська ідея” на той час не могла пройти 
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осторонь Шевченкових зацікавлень, оскільки являла собою 

специфічну інтегрованість літературних ідей, культурних та 

історико-політичних тенденцій. Серед припущень про те, під чиїм 

впливом зародились Шевченкові рефлексії про слов’янство, 

І. Дзюба, наприклад, залишає тільки деякі “безсумнівні”, як-от 

Франкові, та й не тільки його, – про вплив на Т. Шевченка 

Я. Коллара і П. Шафарика, засвідчені, щодо останнього, і самим 

Шевченком. Також І. Дзюба додає спостереження багатьох 

дослідників (особливо за радянської доби) щодо значення для поета 

декабристських ідей. Не відкидає науковець і деяких мотивів, що 

ззовні начебто зближують Т. Шевченка з ідеями російських 

слов’янофілів, особливо О. Хомякова, серед яких “поетизація 

минулого, шукання в минулому уроку й докору сучасності, 

неперехідних цінностей; національний біль, протест проти 

національного приниження і плекання національної гордості, 

заперечення чужої мудрості, картання “куцого німця” тощо; 

пояснення причин слов’янського розбрату; заклик до об’єднання 

слов’ян та ін.”
342

.  

           Як слушно зауважує Л. Задорожна, “в разі з братчиками 

національний літературний прогрес певної доби інспірував ідею 

засадничо нової моделі слов’янського розвитку та в конкретній 

істoрично-ситуативній площині спричинявся до нарощування 

потенційних можливостей, пошуку невикористаних ресурсів – 

насамперед, в руслі національного екзистенційного поля”
343

. 

Власне, у цій царині найкраще прикладалась месіанська модель 

вибраного народу, заманіфестована у “Книгах буття”. Ідеалізація 

історії України на сторінках цього документа подекуди набирала 

характеру “мегаломанії” (С. Козак), адже для романтичного 

месіаніста, яким був М. Костомаров, ця історія була сценою 

особливо драматичних подій, внаслідок яких Україна втратила 
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свою самостійність, стаючи здобиччю для завойовників, об’єктом 

політичних торгів та денаціоналізації. У “Книгах” М. Костомарова 

С. Козак зауважує факт звинувачень неслов'янських народів у 

причинах усякого нещастя і лиха. “Само собою зрозуміло, – вважає 

вчений, – що автор найбільше прагнув викликати серед слов'ян 

прихильність і довір'я до свого народу, який, не зважаючи на важку 

історичну долю, сповнену терпіння і приниження, перетривав усе 

це, зберігаючи вірність Богові, батьківській релігії й традиції та 

придержуючись засад християнської моралі. Це кульмінаційний 

момент у концепції Костомарова, бо ж згідно з біблійною 

теологією, зокрема, візантійською (підкреслення наше. – О. Б.), 

відкидаючи Бога – людська свобода знищує саме себе і перестає 

існувати”
344

.  

         На наш погляд, візантійська концепція людської свободи/волі 

у тісному зв’язку з Божою волею, слушно зауважена С. Козаком, є 

осердям не тільки історіософічних документів київської організації, 

але й іманентною домінантою художнього дискурсу Т. Шевченка. 

О. Сліпушко бачить у цьому ознаки традиції, оскільки ідеали 

свободи індивідуальної та особистісної у рамках християнської 

гуманності, а разом з тим моральне обґрунтування феномену 

особистості, вільної лише у рамках гуманістичної моралі склалися 

ще в києворуській середньовічній книжності (“Повчання” 

Володимира Мономаха, “Моління” Данила Заточеника, “Слово о 

полку Ігоревім”)
345

.   

        Натомість інша візантійська концепція, за якої особі царя 

належало уособлювати не тільки вищу світську владу, але й 

духовну, претендуючи на безумовного лідера народу, породжувала 

на мистецьких теренах опозицію, на кшталт “поет-цар”, яка, до 

речі, має старозавітний аналог – “пророк-цар”. Йдеться про 

конфлікт пророчого потенціалу поета супроти священного 

служіння царської влади: призначення пророка відбувається Богом, 
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він має об’явити Божі задуми щодо народу і правити народом 

згідно Божої волі. У контексті означеної дилеми П. Михед наводить 

факт про любомудрів, московський гурток поетів, які під впливом 

німецької естетики почали проговорювати у своїй поезії думки про 

особливе покликання поета, що висувається на роль духовного 

законодавця. Цар Микола І одразу ж відреагував законом, в якому 

мовилось, що імператор як християнський правитель є верховним 

захисником та хранителем догматів православ’я та Церкви. А отже, 

“цар, і ніхто інший, є ще й архіпастирем. І владарює він Божою 

милістю, а не волею народу. Царська влада має характер 

священного служіння. І ніхто інший не має права претендувати на 

це”
346

. Напруга у стосунках поет-цар, що проходить червоною 

ниткою у Шевченкових творах, врешті оприявлюється в реальному 

екзистенційному вимірі, коли Микола І робить особистий припис 

на вироку для поета про заборону писати й малювати. Хоча 

боротьба за горішню духовну вершину була для царя вже 

програною. 

         Історіософія свободи, виплекана на своєрідності української 

національної історії давала поштовх Шевченковим історико-

профетичним інтерпретаціям актуальної політичної проблематики 

слов’янського народу в цілому, і українського зокрема. Очевидно, 

що поет, якого вже за життя називали “пророком”, “апостолом 

правди”, “геніальним кобзарем”, “співцем свободи”, “душею 

народу”, “охоронцем правди” якнайкраще відповідав месійним 

очікуванням тогочасної культурної спільноти. Як відомо, 

Т. Шевченко викликав у кирило-мефодіївців піднесено-

екзальтовані емоції, про що пише у своїх спогадах П. Куліш: “На 

Тараса Шевченка дивилися всі наші брати, як на небесне світило. І 

в цьому не було перебільшення. Озираючись назад, можемо 

сказати, і це не буде святотатством, про його великий, але дещо 

приглушений дух: він був світлом, що світить і гріє. Шевченко 

з’явився серед нас як очевидне виправдання нашого духовного 
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піднесення. Ми думали також так і про себе, хоча зв’язувала нас 

християнська покора”
347

.  

         Романтикам доволі часто постать поета бачилась причетною 

до сакралізованої діяльності, хоча ця традиція має набагато глибше 

коріння. Наприклад, у добу бароко вважалося, що “поет, як владар 

слів (алфавіт – прообраз світу), витворює новий світ: бо 

“споконвіку було Слово, і з Богом було Слово, і Слово було Бог”. 

Пророчий, апостольський лики ніби висвічувалися в ореолі постаті 

Поета. Про пророчо-апостольський профіль говорять діячі 

української словесності від Симеона Полоцького до Миколи 

Гоголя. Глибинне вторгнення барокової традиції в код національної 

культури генерувало особливе ставлення до слова і, зрештою, – до 

літератури”
348

. Зрештою, актуалізація образу поета-пророка для 

Шевченка була тісно пов’язана з усвідомленням сакрального 

характеру свого мистецького покликання. 

         У цілому, практикування месійних месиджів Т. Шевченком 

має і старозавітну, і новозавітну традиції. Докладна типологія 

Шевченкового наслідування пророкам у контексті слов’янського 

месіанізму й історіософії розроблена М. Ласло-Куцюк. Дослідниця 

переконує, що як і старозавітні пророки, у своїх передбаченнях 

поет алегорично висловлює погляд на реальні, конкретні 

перспективи: “В усіх випадках у Шевченка, як і в пророків, 

конкретні події є лише виявом іманентної, божественної 

справедливості, оскільки Бог безпосередньо втручається в історію 

народу. А це вияв релігійних ідей іудаїзму. “Первородний гріх”, як 

центральна ідея християнської догматики, стосується, швидше, 

вини людського роду, з якою народжується кожна людина. 

Християнство антропоцентричне, але не орієнтоване на колективну 

вину етносу. Іудаїзм, який є глибоко національною релігією, і тому 

не міг стати релігією цілого людства інакше як у трансформованій 

християнством формі, підкреслює відповідальність колективу 

перед Богом, і, як висновок, право Бога судити цілий народ. 
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Шевченко переніс цю концепцію на український народ, і, саме цим 

його історіософська концепція близька до мислення старозавітних 

пророків…”
349

. Тут доцільно згадати про сформульовану 

О. Забужко Шевченкову концепцію національного гріха, котрий 

перетворює історичне буття провинного народу на різновид земної 

покути. “У такій формі, –  вважає дослідниця, – ця ідея суто 

шевченківська, в історіософії Кирило-Мефодіївського братства її 

відшукати годі: костомаровські “Книги Битія українського народу” 

подають (<…>) однозначно віктимний образ України – офірного 

ягняти Слов’янства (<…>), – саме заподіяною Україні кривдою 

вимірюються історичні гріхи сусідніх Польщі і Московщини, а 

відповідно й знегоди, що випадають на долю цих народів – поділ 

Польщі, катастрофа декабристського руху, – виявляються, з точки 

зору Божої справедливості, цілком закономірними і виправданими: 

“так їм і треба”
350

. У Т. Шевченка, за О. Забужко, Україна також 

жертва, але причини її “лихої долі” поет пошукує насамперед у 

гріхах національно іманентних – “синовніх”
351

.  

     Глибокий аналіз Шевченкової спадщини, на переконання 

В. Яременка, може виявити в ній мотиви світового покликання 

кожного з народів. Т. Шевченко, переконує дослідник, “був 

принциповим противником месіанізму будь-якого народу і будь-

якої релігії стосовно інших етнічних спільнот і віросповідань. Про 

це з усією силою свого неповторного таланту поет заявив у 

“Кавказі”
352

. Т. Шевченко, зауважує В. Мокрий, “не піддався ані 

слов’янофільській ідеології, ані ідеології офіційного російського 

православ’я, зберігаючи при цьому дистанцію у ставленні до 

містицизму й естетики Кароля Лібельта і французьких енцикло-

педистів, створив взаємопов’язану систему вартощів, а заразом 

зумів накинути співвітчизникам візію своєрідної національної 
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тотожности. Ту автентичну систему цінностей поет осягнув завдяки 

тому, що, з одного боку, сягав до універсальних для тодішньої 

Європи Книг Святого Письма, залишаючись при цьому протягом 

цілого життя у колі біблійних лектур, а з другого — використав 

українську історіософську традицію, з її, зокрема, 

міленаристичними мотивами, наявними хоча б в “Истории русов” і 

“Книгах битія українського народу”, в українському фольклорі, а 

особливо в козацьких думах чи усних духовних віршах, релігійних 

драмах та інших пам’ятках культури вітчизняної, а також 

західноєвропейської, зокрема й польської, з якими він мав 

безпосередній контакт”
353

. Дослідник доходить висновку, що 

Т. Шевченкові вдалося осягти універсалізм у широкому розумінні, 

без акцентування українськости, але з зазначенням власної 

окремішности як індивидуальної, так і національної
354

. 

         Власне, тут і проглядають розходження у баченні 

християнського месіанізму Т. Шевченком та провідниками Кирило-

Мефодіївського товариства. Християнський месіанізм Т. Шевченка 

немає виразного національного забарвлення. Для поета свобода 

народу, його вільне самовиявлення є найбільшим благом і тут він 

не признає вищості тієї чи іншої етнічної групи. Коріння таких 

переконань близькі до євангельських приписів християнського 

життя, де немає етнічних розрізнень, де “немає грека, ні юдея, ні 

обрізання, ні необрізання, ні варвара, ні скита, ні невольника, ні 

вільного...” (Кол. 3:11). Тому суть релігійної природи месіанських 

переконань Т. Шевченка у тому, що свобода одного народу ніяким 

чином не позбавляє вільного існування іншого.  

         Розбіжності виявляються і в поглядах на українську історію. 

Якщо в судженнях братчиків переважають тенденції “українського 

месіанізму” на ґрунті ідеалізації української історії та її давніх 

суспільно-політичного уставів, то Шевченкові твори нерідко 

пересипані апеляціями до тих, хто згаяв історичні шанси для 
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України. Суть переоцінки української історії, що її здійснює 

Т. Шевченко, вважає Г. Грабович, полягає не так у тематизованому 

(“історіософському”, “націєтворчому”) змісті його слова (<…>), як 

у самому голосі, в переоцінці, навіть відкритті суб’єкта, 

індивідуальности. Власне тим – хоч тоді ще зовсім імпліцитно – 

уможливлюється новонароджена національна свідомість: не 

регіоналізмом, тим обласництвом, що його вбачали в українському 

дусі всі тогочасні російські критики і майже всі українські, а новою 

універсалістичною концепцією людини – не влади! – якою можна 

було озброїтися проти гегемонії російського універсалізму – чи то 

“прогресивного”, чи “консервативного” штибу”
355

.   

          У контексті “слов’янського питання” промовистим є поняття 

“слов’янського моря”, використане у Шевченкових поезіях як 

відповідь на ідеологічні кліше російських слав’янофілів. У цілому, 

образ моря, що з’являється в поезіях Т. Шевченка, має значно 

глибші витоки, закорінені в архаїчну космогонію давніх слов’ян. На 

перший погляд, символ моря виконує  інструментальну функцію 

художнього вираження простору. Це і уособлення “іншого” (часто 

незвіданого, неосяжного) простору (“За синім би морем милого 

знайшла” (“Причинна”) (I, 74);“Тече вода в синє море, / Та не 

витікає” (“Думка (Тече вода в синє море…)” (I, 79), “чужого” 

простору (на противагу “своїм” полям, гаям: “В того доля ходить 

полем – / Колоски збирає; / А моя десь, ледащиця, за морем блукає” 

(“Думка (Тяжко-важко в світі жити…)” (I, 82) та певного кордону 

між “своїм” та “чужим” простором (“Сидить козак на тім боці, – / 

Грає синє море” (“Думка (Тече вода в синє море…)”,“І ти, моя 

єдиная, / Встаєш із-за моря…” (“Г. З.”) (I, 98). У дослідженнях 

первісної міфології українського фольклору В. Давидюк трактує 

море як символ окреслення ініціального простору, його порубіжжя, 

за якою починається “інший/чужий/той світ”, а полісемія символу 

“може бути наслідком, усього-на-всього трансформацією багатьох 

історично конкретних уявлень про межі племінних і етнічних угідь 
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та прилеглих дифузних зон і сусідніх недоступних для 

невтаємничених територій”
356

. Отже, у фольклорних джерелах під 

символом моря розуміли металогічний образ “інших/чужих” 

теренів, що склався унаслідок автохтонних уявлень давніх 

українців. Вважаємо, що наведені вище Шевченкові рядки є 

прикладом тих архетипних уявлень. Цю особливість Є. Нахлік 

пояснює так: “У процесі романтичної фольклоризації української 

літератури поетичне мислення Шевченка, особливо раннього, 

вступало у взаємодію з фольклорною тенденцією до архетипного 

перетворення історичних явищ і під її впливом набувало 

міфоцентричного спрямування”
357

. 

          Інше смислове наповнення має концепт “моря” у 

Шевченковій інвективі: “Нехай житом-пшеницею, як золотом, 

покрита, не розмежованою останеться навіки від моря і до моря – 

слав’янська земл”, вміщеній у передмові до “Гайдамаків” (I, 512). 

Якщо інтерпретувати Шевченків вислів у соціо-культурному чи 

політичному вимірах, то “в контексті описаних в поемі подій та 

існуючого на той час стану поділу земель слов’янських народів між 

трьома імперіями та Пруським королівством, коли, зокрема, і 

поляки, і українці знаходилися в складі відразу кількох держав, 

алогічне побажання нерозмежованості слов’янської землі не можна 

сприймати інакше як натяк-нарікання на колишнє протистояння, 

яким скористалися інші, імперіальні сили. А образ слов’янської 

землі “від моря до моря” є своєрідним протиставленням 

польському гаслові “Жеч Посполіта од можа до можа” – тобто в 

кордонах до 1772 року”
358

. У подальших міркуваннях над 

Шевченковим імперативом дослідник приходить до релігійної 

історіософії концепту “море”: “Вказівка на землеробсько-осілий 

характер слов’янської ойкумени (“покрита житом-пшеницею”) 

свідчить, що мова йде про природою та історією, чи Богом, 

визначені території кожного слов’янського народу, на які зазіхати 
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невільно будь-кому, в тому числі й іншому слов’янському народові, 

як це було в стосунках між поляками, українцями та росіянами, про 

що читач дізнається із “Гайдамаків”
359

. Однак, поза історико-

політичним контекстом, Шевченкова фраза “від моря до моря”, 

скоріше нагадує традиційну билинну формулу літописного зачину, 

що використовувалась для окреслення меж руської землі. 

Аналізуючи морську тематику в українському літописанні, Я. 

Мишанич зауважує, що формула “від моря до моря” призначена 

передати розмах і великі розміри земель слов’янського народу
360

. 

          Образ “слов’янського моря” з поеми “Єретик” (1845), в яке 

зливаються “слов’янські ріки”, на думку Ю. Івакіна, є промовистим 

протиставленням пушкінському “русскому морю” зі “славянскими 

ручаями”
361

. Тут Т. Шевченко, найімовірніше, покладається на 

концепцію П. Шафарика про самодостатність усіх слов’янських 

народів, навіть тих, кого офіційна історіографія викинула на 

маргінеси історичного небуття. “Для Шевченка злиття 

слов’янських рік у слов’янському морі, – вважає І. Дзюба, – це 

поетичний образ їхнього рівноправного об’єднання на ґрунті 

усвідомлення етнічної і культурної, духовної спорідненості. Це 

спільний духовний розвиток у майбутньому під знаком такого 

усвідомлення”
362

. У сучасних дослідженнях ставляться під сумнів 

твердження про те, що під “слов’янським морем” Шевченко втілив 

ідею “слов’янської федерації”, про що говорив ще І. Франко
363

. До 

прикладу, В. Яременко, аналізуючи художньо-історичний контекст 

поеми “Єретик” та беручи до уваги спогади мемуаристів, матеріали 

свідчень слідства, приходить до висновку, що поняття 

слов’янського братства мають у Т. Шевченка, передусім, глибоку, 

християнську наповненість, а ідея слов’янського єднання не 

тотожна ідеї слов’янської  федерації. Тож до ідеї слов’янської 
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федерації, що була близькою кирило-мефодіївцям, “Шевченко не 

причетний ні світоглядом, ні творчістю”
364

 –  стверджує науковець.  

           Не зайве відійти від політичної заанґажованості, 

інтерпретуючи обраний Шевченком образ моря (в сенсі 

“слов’янського моря”), який на хвилі посиленого інтересу до 

“слов’янського питання” у сучасників помалу перетворювався на 

етноцентричну міфологему. Важливо заглибитися в питання 

традиції, яка є визначальною для розуміння змісту українських 

романтичних наративів, адже традиція, зберігаючи цілком 

конкретний “життєвий світ” у вигляді впорядкованої системи 

смислів, стає надбанням наступних генерацій як спадщина
365

. Варто 

нагадати, що “мариністичні” топоси були осердям української 

барокової іконосфери, оскільки через них проступає особливе 

кінематичне відчуття світу
366

. З “теорії культурних хвиль” 

Д. Чижевського випливає, що культурні стилі змінюються, 

“коливаючись між двома різними типами, що протистоять один 

одному”
367

, тому бароко і романтизм мають багато спільних ознак: 

стремління до внутрішніх антитез, до протидійних сил, 

загадковості, неясності, похмурості, динаміки. Барокова культура 

була останньою потужною мистецькою хвилею, що “залила” собою 

усі наступні епохи
368

. Це відчувається на рівні відгомону 

філософських категорій, традиційних християнських мотивів та 

образів, що використовуються письменниками романтиками для 

вирішення вічних проблем.  

         Вважаємо, що мариністичні образи в текстах українських 

барокових письменників та в романтиків є ще одним доказом 

тяглості та спадкоємності літературних процесів, бо демонструють 

закоріненість у традицію Vanitas (мається на увазі “світ як море”. – 

О. Б.). Використання традиційних для бароко образів моря-долі, 
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плавання-мандрівки як життєвого шляху, човна, бурхливої стихії у 

романтиків “зумовлене прагненням відродити славу історичного 

минулого нації, а отже, виникала необхідність писати про Січ, 

козацьку звитягу, морські походи, війни й полони в заморських 

державах. <…> Море і степ, що часто постають поруч у образній 

системі романтиків, символізують дух козацької вольниці”
369

. 

Важливе місце займає символіка моря в Д. Туптала. Порівнюючи 

образ моря у книзі “Руно орошенное” Дмитрія Ростовського 

(“…Наилучший образ мира сего от Бога написанный есть море. В 

морской воде, аки в зеркалѣ, наилучше мір сей увидѣть можно”) та 

у творах Т. Шевченка, В. Яременко зауважує, що “в Шевченковому 

тексті образ моря якраз і виступає символом такої кінематичної 

наповненості та гармонізації світу – і слов’янського, і 

загальнолюдського. А також, звісно, і позначенням слов’янського 

взаємопорозуміння і дружби”
370

.  

У цілому ж, слов’янофільство Т. Шевченка було й 

залишається дискусійним предметом досліджень. На наше 

переконання, якщо Т. Шевченко і торкається питань історико-

політичних контекстів польського, російського, чеського, 

українського народів, об’єднаних етнонаціональною слов’янською 

приналежністю, то на першому місці незмінно поставало питання 

співжиття людей в мирі та злагоді на засадах християнських 

заповідей “братолюбія”. Слов’янофільство, забарвлене виключно 

ідеологічним теоретизуванням викликало в поета обурення, яке він 

вкладав у іронічні коментарі: “І Коллара читаєте / З усієї сили, / І 

Шафарика, і Ганка, / І в слав’янофіли / Так і претесь…”  (“І 

мертвим, і живим…”) (ІІ, 350). І. Дзюба вважає, що “Шевченкове 

слов’янське почуття можна назвати народним – на відміну від 

слов’янофільського і панславістського, в яких є більш або менш 

помітний елемент книжності, теоретичної сконструйованості, 
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політичної навмисності й перебільшеності”
371

. Важливо, що у 

цьому “народному” слов’янстві Т. Шевченка посутньою є 

релігійно-світоглядна складова.  

Заглиблюючись у проблему месіаністичних топосів у 

Шевченкових творах, віднаходимо домінуючий релігійний первень 

з опертям на старозавітну та євангельську символіку. Порівняно, 

історіософські ідеї кирило-мефодіївців, викладені у програмових 

документах, забарвлені слов’янським етноцентризмом та 

національною “мегаломанією”, мають ознаки політичного 

месіанізму. З одного боку, Шевченкове християнське месіанство 

має чіткі старозавітні конотації, втілені в мотивах профетизму та 

численних паралелях з біблійною історією юдейського народу. З 

другого – концепція месіанства як універсальна ідея 

інтерпретується в контексті новозавітної історії, без 

вузьконаціональних ухилів, відповідно до загальнолюдських 

цінностей та міленарних візій – великого плану новітнього спасіння 

людства, в ім’я його свободи і щасливого майбуття з домінантою  

“братолюбія”.  

          

 

Шевченкова символіка християнського храму  

(виміри ієротопії)  

            

           Для дослідження символіки храму в українському 

культурологічному просторі необхідно насамперед з’ясувати його 

духовно-релігійний зміст. Як відомо, для філософії храму в 

давньоукраїнській літературі характерним є християнський канон, 

за яким створений Богом світ ототожнюється з храмом, а храм зі 

світобудовою. Для дослідження ідеї храму у творчості Т. Шевченка 

обрано концепцію “образу-парадигми”, що використовується в  

теоретичній системі ієротопії, спрямованій на вивчення 

сакрального простору як специфічного виду творчої діяльності. На 
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думку О. Лідова, фундатора концепції ієротопії, термін 

“сакральний простір” має надто загальний характер, який охоплює 

практично всю сферу релігійного. Вчений пропонує доповнити 

ієрофанію М. Еліаде терміном-поняттям “ієротопія”, завдання якої 

– означити сакральний простір як осмислену і сформовану 

людиною в процесі творчої діяльності (літургія, молитва, іконопис, 

архітектура, драматургія світла, співу тощо) сферу для спілкування 

з Вищими Силами
372

.   

          Зважаючи на тяглість та спадкоємність духовно-релігійних 

канонів в українській літературі, метою цієї частини дисертації є 

з’ясування ґенези та типології образу храму в Шевченкових творах 

у процесі зіставлення текстів Святого Письма, рефлексій 

східнохристиянської патристики, давньоукраїнської літератури. 

Розглянуто малярські твори Т. Шевченка, предметом зображення 

яких виступають сакральні споруди. За методологічну базу обрано 

інтердисциплінарну стратегію з опертям на культурологічні 

підходи, оскільки на сьогодні в літературознавстві спостерігаються 

переміщення від есенціалізму літературності в бік суспільних кодів, 

конвенцій і репрезентацій, що у свою чергу призводить до 

зацікавлення дискурсами
373

. Переваги цього “культурологічного 

перелому”
374

 в тому, що поєднуючи диференційовані культурні 

контексти, можна значно розширити горизонти інтерпретації 

літературного тексту. 

         У сучасній культурології для дослідження храмових споруд 

сформувалося особливе міждисциплінарне утворення – 

теменологія, запропоноване світовій гуманітаристиці французьким 

науковцем А. Корбеном. Означений підхід, у якому поєднуються 

знання різних галузей (мистецтвознавства, теології, антропології, 

історії літератури тощо), дає змогу осягти поняття Imago Templi 
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через символічний вимір мікро- та макросму художньої свідомості 

відповідно до історичної традиції та культурного контексту. Для 

дослідження символіки храму у творчості Т. Шевченка важливим 

фактором є феноменологія “храмової свідомості”
375

 як вияв 

конкретного культурного мислення на рівні ідей, релігійних 

понять, теологічної і художньої символіки.     

         Відомо, що храм – один із основних концептів і центральних 

образів Святого Письма. Власне, довкола храму, круг його 

спорудження і зруйнування обертаються найбільш значимі події 

Священної історії, викладені у Біблії, а останнє тисячоліття цієї 

історії зазвичай асоціюють з двома епохами – Першого та Другого 

Храму. Зокрема, відновленням святилища знаменується настання 

месіанської ери – епохи Третього Храму. У старозавітних 

переданнях мовиться про те, що Бог дав Мойсею детальний опис 

того, яким має бути храм. Майстер Веселеїл втілив цей задум при 

будівництві скинії, яка послужила прообразом новозавітного 

християнського храму (Вих. 31:1–11; 36–39). Вважалося, що в 

старозавітному храмі Бог відповідав на молитви людей, давав їм 

поради. Але там не було ще повного, внутрішнього спілкування 

Бога та людини. На відміну від античного язичницького храму, 

який слугував житлом Бога, старозавітний юдейський храм був 

місцем молитви Богу, його семантика транспонувалася на вищий, у 

порівнянні з античним, космологічний план. Вже не емпірична 

гармонійна людина античності виступала мірилом усіх речей (у 

тому числі Храму й Космосу), а уявлення про трансцендентного 

Бога, який мешкав у безмежному просторі. Тому саме просторова 

ідея лягла в основу тлумачення і Старозавітної скинії, і 

Єрусалимського храму
376

.  

         Новозавітний період з приходом Ісуса Христа знаменував 

істинну присутність Бога серед людей, що має завершитись 

возз’єднанням Бога і людини,  неба і землі в Царстві Небесному. У 
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новозавітних текстах йдеться про те, що Христос використовував 

для проповідування старозавітний Єрусалимський храм, однак не 

надавав значення його пишнотам. Для молитви зазвичай 

використовувались відлюдні місця, де можна було усамітнитися, а 

здійснення першої Євхаристії відбулося у звичайному житловому 

будинку – Сіонській світлиці. Християнство внесло у символіку 

храму ще одну конотацію – людина є храм Божий, який 

прикрашають чесноти, а пишнота матеріального храму являє лиш 

велич Бога та Красу Його, втілену в численних різновидах 

сакрального мистецтва, представлених у храмі. До того ж, для 

новонавернених християн храм є школою духовної мудрості, яка 

“ретранслюється” через Слово Боже, образи архітектури, іконопис, 

церковний спів тощо.   

          У західному та східному богослов’ї прийнято вважати, що 

семантична місткість ідеї храму визначається його уподібненням до 

Всесвіту – дому Божого, що його становить увесь видимий світ. 

Разом з тим, прообразом православного храму являється Ноїв 

ковчег (Бут. 6:14-16), скинія Завіту (Вих. 25-28), Єрусалимський 

храм (3 Цар. 5-8), Сіонська горниця, де Христос встановив таїнство 

євхаристії (Йоан 13-17), печера Воскресіння біля Голгофи 

(Мт. 27:60-28:10). Найдавніше тлумачення “земної скинії” як 

“скинії правдивої, яку збудував Господь, а не людина” дав апостол 

Павло (Євр. 8:2-5). Із цього видно, що вже в апостольські часи 

скинію розуміли діалектично – як символ первообразу та як 

прототип християнської “Небесної Церкви”. Оскільки скинія 

співвідносилась з “самим небом” і “домом Господнім”, то з нею 

можна ототожнити поняття  “образ світу”, що відображено у творах 

Орігена, Євсевія Памфіла, Василія Великого та Козьми 

Індикоплова
377

.  

          Кожен храм усвідомлюється як частина земного Єрусалиму, 

звідки відкриваються двері до Неба. Облаштування церкви на 

взірець Єрусалимського храму, зі святая святих – вівтарем, з 
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завісою на царських дверях – катапетасмою, з животом 

(дарохоронильницею) на престолі, знаменувало подолання 

географічних та історичних перешкод задля входження в 

сакральний простір Єрусалиму земного й символічне входження до 

небесного Міста Господнього
378

. Найбільш поглиблене розуміння 

символіки засвідчено в есхатологічному тлумаченні 

східнохристиянського храму, де наос базиліки – це  “наш світ”, а 

вівтар і верхні частини храму – “царство небесне”. Ця дворівневість 

простору храму повністю відповідає ранньому середньовічному 

образу світу, в якому переплелися старозавітна й платонівська 

традиції
379

. Власне, всі ці старозавітні локуси Божої Присутності, 

що символізує собою храм, вважає С. Аверінцев, залишаються 

більш актуальними та дієвими для містичного матеріалізму 

візантійської традиції, ніж для спіритуалістичного раціоналізму 

західних теологічних течій
380

.  

         На переконаня Р. Демчук, “якщо звернутися до легендарної 

дійсності християнізації Європи, то східнохристиянська традиція 

більше за західну співвідноситься з храмом. Народи Заходу були 

навернені до християнства стараннями місіонерів, в результаті 

довгих наставлянь та проповідей. Для русичей одкровенням і 

переконанням стало відвідання храму”
381

. Про це свідчить відомий, 

вже згадуваний нами у попередніх розділах епізод з “Повісті 

врем’яних літ”, де йдеться про перебування послів князя 

Володимира в Константинопольській Софії. Так причетність до 

горнєго світу, яку відчули русичі в під час літургії у візантійському 

храмі, дала поштовх для формування образних пріоритетів над 

логосними у давньоруській духовній традиції.        

          Безперечно, що зазначена специфіка вплинула на формування 

архетипу “храму” на рівні художньої свідомості етносу. У цьому 

аспекті привертає увагу заломлення універсальних архетипів у 

ціннісно-смисловий простір України. Так, С. Кримський вважає, що 
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екзистенціал національного буття розкривається через життєве 

наповнення концептів: дім–поле–храм (згадана символіка була 

запропонована М. Гайдеґґером). Символ “дому” позначає 

антропоцентричне буття від сім’ї до національної солідарності – це 

своєрідна ніша людини в Універсумі. “Поле” – це, насамперед, поле 

життя, освоєний простір, джерело багатства. Ідея “храму” – 

благословення вищих сил, небесне заступництво певної етнічної 

спільноти. На думку С. Кримського, в українській культурі архетип 

“храму” виступає в якості національної ідеї, позначаючи зв’язок 

небесного та земного, ідеологію софійного, освяченого мудрістю 

буття
382

.  

          У Шевченковій літературній спадщині ідея храму виразно 

проступає на кількох рівнях: архетипному, доктрино-релігійному, 

світоглядно-релігійному та естетичному. Щодо першого, то 

архетипне бачення храму в художніх творах поета має загальні 

характеристики особливого місця, де відбувається “преображення” 

профанного в сакральне – окремо взяте місце у просторі, де можна 

молитись Вищим Силам та сподіватись, що прохання буде почуто. 

Наприклад, кобзар Перебендя, ліричний герой однойменної поеми, 

знаходить таке місце “в степу на могилi”, де архетип “степу” 

уособлює за первісними конотаціями топос життя, а “могила” 

відповідає уявленням про смерть, кінцеву межу людського 

існування: “Старий заховавсь / В степу на могилі, щоб ніхто не 

бачив, / Щоб вітер по полю слова розмахав, / Щоб люде не чули, бо 

то Боже слово, / То серце по волі з Богом розмовля, / То серце 

щебече Господнюю славу…” (“Перебендя”) (p. 55–60). Саме цей 

символічний синкретизм простору стає тим місцем, де долаються 

межі профанного і проступають обриси сакрального, що, врешті, 

відповідає первинним концепціям храму – ідеї святилища, що 

відтворює Всесвіт і його “вічні” категорії. Так на інформаційно-

свідомісному рівні проступають і дохристиянські коди, і 

новозавітна символіка.  
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         Власне, доктрино-релігійний рівень у Т. Шевченка настійливо 

пов’язується з офіційним православ’ям. Т. Шевченка вбачає у 

такому храмі чуже, чужинецьке святилище, у якому владарюють 

облуда і підступ. Засудження поетом лицемірства церковного 

життя тогочасної Росії, у якому обрядовірство, догматичне 

святенництво та строге дотримання ритуалів брали верх над 

істинними християнськими чеснотами, близьке до позиції самого 

Ісуса Христа, який пояснював суть щирої побожності: “Я ж кажу 

вам, що тут більше, ніж храм. Якби ви зрозуміли, що значить: Я 

милосердя хочу, а не жертви, – ви б безвинних не осудили” (Мт. 12: 

6-7). “Як митець, – зауважує В. Яременко, – Шевченко добре 

усвідомлював, що саме релігійний культ із його багато естетичною 

насиченістю та потужним емоційним впливом може легко 

наближати вірянина до Божественних істин, або, навпаки, 

віддаляти від них. Ба, більше: ним можна користатися і як 

лжедороговказом на шляху, що не “веде до храму”. Форма заступає 

або скасовує чи спотворює істинний зміст”
383

. Власне, московський 

варіант візантійського обряду, на думку поета, руйнує первісну 

духовну сутність християнства і, відповідно у храмі, який мав би 

стати “домом” для Бога, культові атрибути одержавленої Церкви 

нівелюють справжній чесноти та множать фарисейство. 

Переконливо Т. Шевченко доводить це у поезії “Світе ясний! Світе 

тихий!”.  

           Притаманний поетичним творам мотив плюндрування 

асоціюється з вторгнення “чужого” в сакральний простір. 

“Плюндрування святині, – зауважує В. Яременко, – стає 

наймісткішим символом чужинецького панування. Такими 

символами стають запродані в оренду церкви (“Тарасова ніч”), 

розрита могила (“Розрита могила”, “Стоїть в селі Суботові…”), 

спалений царицею Катериною ІІ Межигірський монастир 

(“Невольник”), спалення церкви в Суботові (“Заступила чорна 
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хмара”)”
384

. Перебіг сюжету цих та інших творів будується навколо 

міфологічної схеми “своє-чуже”, “сакральне-профанне”, у 

координатах якої, на думку О. Бороня, важливе місце займає локус 

“хати”
385

. Таке тлумачення храму є типовим для традиції Київської 

Русі — відображення взаємодії поміж поняттям храму як “Божого 

дому” та старішою міфологемою “оселі” як “поняття про щось 

створене, постійне, спільне для всіх “своїх”, об`єднаних під дахом 

такої “домівки”. За спостереженнями В. Колесова, саме 

давньоруські тексти, на відміну од текстів інших слов`ян, уживають 

слово “домъ” на означення “церкви” – “домъ Господень”, “домъ 

Божий”
386

. Тільки з кінця XIII ст. з`являються слова “церква”, 

“храм” на розрізнення зі словом “дім”, що вживається відтепер 

лише на означення світської будівлі, житла, натомість церква стає 

місцем, де “Бог з людьми перебуває”.  

         Прикметно, що для означення місцеперебування Бога, тобто 

храму, Т. Шевченко використовує знакову метафору “хата”, яка 

відзначається високим ступенем семантичності. У християнсько-

догматичному ракурсі Шевченкова ідея храму певною мірою 

перегукується з архетипними структурами художнього мислення та 

відповідає топосу “дому” з особливим сакральним призначенням. 

Відомий євангельський епізод з вигнанням торговців та міняйл з 

Єрусалимського Храму супроводжується знаковою настановою 

Ісуса: “Написано: Дім мій домом молитви буде зватись, – ви ж 

чините з нього печеру розбійників” (Мт. 21:13). Проте, з іншого 

боку, вибрана поетом для образу храму метафора “хати” має 

аналогії з новозавітним переданням, адже, як відомо, Ісус Христос 

здійснив першу Євхаристію саме в звичайному житловому 

будинку. Тому означення ідеї храму через символ “дому” не 

суперечить християнським постулатам, навпаки, свідчить про 

ґрунтовне знання Т. Шевченка Євангельських текстів.  
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          Шевченкове трактування храму може нагадувати 

протестантські ідеї, але навряд чи свою художню метафору поет 

вишукував у постулатах протестантського богослов’я. “Щодо 

протестантів, – зауважує Д. Степовик, – то критична позиція 

Шевченка до формального християнства, до ортодоксального 

фундаменталізму і носіїв цього фундаменталізму в особі 

російського святенництва його доби – безпосередньо перегукується 

з традиційним критицизмом протестантів. Ніде Шевченко не 

виступає проти жодної протестантської конфесії своєї доби, – ані 

проти лютеран, ані проти кальвіністів, англікан, реформатів, 

методистів чи баптистів. Навпаки, поеми “Неофіти” й особливо 

“Єретик” вказують на віротерпимість Т. Шевченка. Він виразно 

тяжіє як у своїх позитивних висловлюваннях на християнські теми, 

так і в критичних щодо клерикалів, які забули про Заповіді Божі, – 

до християнства, яке сповідував його великий попередник на ниві 

християнського інтелектуалізму в Україні Григорій Сковорода. Як 

скиталець, Сковорода з іронією відкинув пропозицію києво-

печерських ченців кинути якір постійного помешкання в їхньому 

монастирі через те, що вони “стовпи неотесані”; так і скиталець 

Шевченко відкинув цезаропапистське, зрощене з імперськими 

структурами “русскоє православіє”
387

. Дослідники Шевченкової 

спадщини не виключають типологічні збіги окремих художніх 

концептів з протестантською ідеологією, яку помітив ще 

М. Драгоманов і яка виходить не лише від ідей тюбінґенської 

школи (насамперед Ґ. Паулюса і, як гадають, Д. Штрауса), а й від 

того буденного сприймання Євангелія в протестантському 

середовищі, з яким Шевченко ознайомився під час спілкування з 

петербурзькими німцями
388

. Проте, найімовірніше, у творах 

Т. Шевченка виявляється глибока персоніфікована рецепція 

євангельських текстів. 
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          Світоглядно-релігійний рівень осмислення ідеї храму у 

творах поета має низку аналогій в догматично-релігійній площині, 

зокрема у перцептивній частині освоєння горизонту святописемних 

патристичних положень про християнський храм. Оскільки 

релігійний первень Шевченкової художньої свідомості має глибоко 

індивідуальні механізми інтерпретації, необхідно застановитись на 

персоніфікованих поетових рефлексіях щодо ідеї християнського 

храму. Насамперед, це стосується екзегетики християнського 

постулату “людина – храм Божий”: “Хіба не знаєте, що ви – храм 

Божий, і що Дух Божий у вас перебуває? Коли хтось зруйнує храм 

Божий, Бог зруйнує того, бо храм Божий святий, а ним є ви” (І 

 Кор. 3:16–17). У контексті цього положення отримує новий статус 

метамотив плюндрування, який проходить на різних рівнях 

змістової структури Шевченкових творів. Так численні приклади 

катастрофи родинного, державного, та й цілого “українського 

світу” перегукуються з картинами нищення сакральних святинь 

зовнішніми силами (“Та все пішло царям на грище: / І Запоріжжя, і 

село… / І монастир святий, скарбниця, – / Все, все неситі 

рознесли!..” (“Сон (Гори мої високії…)” (II, 40) або свідчать про 

підміну змістового наповнення храму внаслідок порядкування 

російської державної конфесії чи католицького кліру:“Аж поки 

іменем Христа / Прийшли ксьондзи і запалили / Наш тихий рай”  

(“Полякам”) (ІІ, 48). 

        Алегоричний мотив руйнації Т. Шевченко неодноразово 

переносить на людину, що є храмом Божим. Власне, деградація 

моральних чеснот, людської душі, віри, та й, врешті, фізичне 

знищення, стає тією відправною точкою, з якої починається 

метамотив плюндування, що породжує та продовжує абсурдний 

коловорот вселенського зла. Однак перервати постійних рух цього 

коловороту цілком до снаги навіть пересічній людині, якщо вона 

керується християнськими заповідями любові і прощення. 

Приклади цього Т. Шевченко подає у поемах “Москалева криниця”, 

“Слепая”, “Княжна”, “Варнак”, прозових творах, де ліричні герої 

проходять шляхом випробувань, своєрідної руйнації духовних 
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устоїв. Так, одні знаходять у собі сили “смиреномудрія” і долають 

зло, припиняючи його поширення, інші – продовжують його 

нищівну ходу, відповідаючи на виклики зла помстою. До прикладу, 

героїня поеми “Відьма”, що спочатку одержима виключно 

бажанням помсти, по світах шукає пана–“недолюда”. Це почуття 

пробуджує в неї тваринні інстинкти: “Сама його загризу” (р. 372). 

Та коли випала нагода здійснитись цьому – пан “занедужав, 

стогне, пропадає”(р. 460) – героїня чинить по-християнськи: 

“…набрала зілля / Та пішла в палати / Лічить його, помагати, / А 

не проклинати” (р. 461–464). Так шляхетна, богоподібна душа 

переборює ненависть
389

.      

          Як відомо, у малярській спадщині Т. Шевченка є чимало 

офортів, акварелей, шкіців та інших графічних замальовок, у яких 

предметом зображення постають культові християнські споруди. 

Це офорт “Видубецький монастир” (1843), акварелі 

“Воздвиженський монастир у Полтаві” (1844), “В Густині. Церква 

Петра і Павла” (1845), “Михайлівська церква в Переяславі” (1845), 

“Вознесенський собор у Переяславі” (1845), “Церква Покрови в 

Переяславі” (1845), “Мотрин монастир” (1845), “Богданова церква в 

Суботові” (1845), “Костел у Києві” (1846), сепії “Коло Седнева” 

(1846), “Церква всіх Святих у Києво-Печерській Лаврі” (1846) та ін. 

Переважна більшість таких спроб здійснена під час праці 

Т. Шевченка в Археографічній комісії при Київському університеті 

св. Володимира, за дорученням якої поет їздить Україною, 

збираючи етнографічний матеріал та замальовуючи архітектурні та 

археологічні пам’ятки.  

          Невипадково, домінантою композиційної структури у більшій 

частині цих замальовок є зображення храму. Переконані, що так 

митець закодував символічне послання, суть якого в нерозривній 

єдності духовної та історичної спадщини українського народу. 

“Такими є, – вважає Д. Степовик, – акварелі “Богданова церква в 

Суботові” (1845) та “Почаївська лавра з півдня”(1846), де і 
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місцевість, і дерева, і простір неба з хмарами сприяють 

монументальному баченню національних святинь. Т. Шевченко 

пішов далі завдань, поставлених перед ним Археографічною 

комісією. Він часто малював знамениті своєю красою краєвиди як 

історичні місця. Так, в акварелях “Чигирин з Суботівського шляху” 

(1845), “Чумаки серед могил” (1846), “Коло Седнева” (1846) та 

багатьох інших конкретною пам'яткою, пов'язаною з тією чи іншою 

подією минулого, виступає сама місцевість. Пейзажі сповнені 

дивовижним спокоєм. Далина неозора, пагорби, шляхи й річки 

намічені легко і м'яко, розсіяне світло падає то на одні, то на інші 

ділянки, між якими виникають напівпрозорі затінення. Велич 

природи, неквапливість у всьому створюють враження зупиненого 

часу – тут ніби вчувається подих вічності”
390

. Аналізуючи 

Шевченкові полотна із сакральними спорудами, Л. Генералюк 

слушно зауважує, що в іконічних і словесних формах митець 

показав храми як центри духовності, освіти, культури, а в 

українських реаліях і центри протидії експансії світу чужого, які 

передають код українства та є своєрідною кристалічною решіткою 

буття народу
391

. 

         Сакральні барокові споруди неабияк приваблювали 

Т. Шевченка і причиною цьому, вважає Л. Ушкалов, є те, що 

“бароковий храм Шевченко сприймає як сакралізоване поєднання 

мистецтв, тому гармонія архітектури ХVІІ–ХVІІІ століть 

пов’язуєтьcя ним із довершеністю старожитніх іконостасів та 

церковної хорової музики…”
392

. Це дає підстави припустити 

типологічні подібності Шевченкового Imago Templi з храмовою 

свідомістю барокової доби, і ще далі – з давньоукраїнською 

християнською культурою, яка власне й постала внаслідок 

сприймання чуттєвих символів, образів, знаків як атрибутивних 
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елементів мистецтва і священних текстів, та підтверджує 

концепцію примату “ієропластичного” осягнення світу над 

раціоналістичним
393

.  

          Синтез естетичного та духовного первнів, що супроводжує 

Шевченкові полотна сакрально-архітектурної тематики, бере свій 

початок в естетичному світовідчутті давньоукраїнської культури, 

для якої характерним вважаються загострена реакція на духовні 

феномени. Зокрема, Максим Сповідник, спираючись в осмисленні 

образу на чіткі методологічні орієнтири, вважає двоплощинну 

конструкцію світу (духовно-умоглядну і чуттєво-тілесну) лише 

підтвердженням його єдності, бо умоглядний світ у символічно-

образних формах відображається в чуттєвому. Видимі образи-

символи, актуалізуючись через словесний еквівалент, ведуть із 

людиною своєрідну гру, щоби принадити і спонукати її 

привідкрити завісу і під зовнішніми відкритими образами 

розпізнати вищий духовний смисл
394

. Вважаємо, що символіка 

храму в Шевченкових літературних і малярських творах зберігає 

відлуння візантійської естетики, яка стала для наших предків 

домінантним імпульсом виявлення художніх закономірностей у 

різних видах мистецтва через іпостась символічних образів.  
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РОЗДІЛ III 

 

ВІЗАНТІЙСТВО ЯК ЗНАННЯ:СИМВОЛ КНИГИ  

У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

          

         Книжність, що була невід’ємною частиною візантійської 

культури, разом з християнською концепцією світовлаштування все 

більше зміцнювала свої остови на києворуських землях. 

Визначальним для формування типу київської культури був 

характер освіти. Проте на руських землях склалася принципово 

інша, ніж у Візантії система освіти. У Візантії зберігали світську 

освіту, вона була спільним надбанням, загальним нейтральним 

фоном і для аскетичної, і для гуманістичної традиції. Спеціальної 

духовної освіти не було взагалі. Знання класичних текстів хоч і 

було неповним (тексти часто читалися не в оригіналі, а у виписках), 

але античний компонент усе ж існував і сприймався як норма. У 

Київській Русі освіта мала винятково катехитичний характер. 

Освіченість не зростає тут, як у Візантії, з античної традиції, а 

спочатку цілком пов'язана з місіонерством. Це визначило і 

структуру книжності – більша її частина складалася з творів 

духовної літератури. 

          Книжна культура в давніх слов’ян користувалась особливим 

пієтетом, про що залишилось чимало свідчень. Так, Костянтин-

Кирил Філософ у “Прогласі святого Євангелія” пише про 

могутність писемного слова, за допомогою якого можливе зцілення 

як фізичне, так і духовне, бо  “слово буквенное” доступне навіть 

глухим. Воно прийшло до слов’ян і відкрило їм Істину. Слово 

святих книг має божественну природу, наповнює силою душі і 

зміцнює серця та уми людей. Як для очей потрібне світло, щоб 

радіти красі сотвореного світу, так душі без писемності (“без 

буковъ”) не бачити ясно Божого Закону, бо “закона книжна 

духовного, закона раи Божии являюще”. Без писемності, без 

книжної культури, вважає Кирил, неможливе справжнє людське 
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життя, бо “душа бузбуковна мертва являет се вь человецех”
395

. Для 

цієї частини нашого дослідження важливим є з’ясування специфіки 

знакових характеристик книги, оскільки це дозволить розглянути 

процеси спадковості та наступності українських літературних 

традицій та осмислити у порівняльному аспекті тотожності і 

відмінності візантійсько-християнських канонів образу книги у 

києворуських текстах та творах Т. Шевченка. 

 

 

Бог-Слово у творах Тараса Шевченка:  

рецепція міфологеми Максима Сповідника  

 

         Щоб з’ясувати філософію книги у творах Т. Шевченка, 

необхідно дослідити ґенезу цього феномену в українській культурі, 

а також проаналізувати подібності та відмінності поняття слова в 

сакральних текстах, вченнях отців Церкви та давній українській 

літературі.  

         Як відомо, слово усвідомлювалося першопричиною і рушієм 

усього сущого не лише у християнстві. “Ще від світлоносної сонце- 

та вогнепоклонської культури землеробів-оріїв, наших предків, а в 

античній Елладі від Геракліта, який увів до філософії вчення про 

логос (споріднене з ученням Лао-цзи про дао), далі у Платона й 

Арістотеля, у софістів, неоплатоніків – і аж до сучасної теорії 

інформатики слово постійно осмислюється як першоелемент 

єдності світового розуму і духу, об’єктивної закономірності й 

ідеальної субстанції, думки й почуття, розуму і серця, логіки й 

інтуїції”
396

.  

         У візантійський період, свідчить С. Аверінцев, поняття cлова 

було надзвичайно тісно пов’язане з поняттям “книги”. Він наводить 

приклад епіграми ранньовізантійської епохи, в якій ідеться про 

такого собі християнина Муселія, що на власні кошти побудував 
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бібліотеку: ”Эту обитель для слов доброхотно воздвигнул Муселий 

/ Ибо уверовал он свято, что Слово есть Бог”. З чого, на думку 

вченого, слідує наступне: де є Слово – там Бог, а там – недалеко і 

до книги
397

.  

         Києворуська християнська культура закорінена у візантійську 

культуру слова як концепту, що лежить в основі тварного світу. 

Згідно з ученням візантійських апологетів християнства (Василій 

Великий, Григорій Богослов, Григорій Ниський, Максим 

Сповідник) все, що пов’язує людину зі Словом Божим, вводить її в 

самий широкий контекст цієї культури робить її співсловною 

Богові. Подібно до Бога, що творить світ за Словом, сакральні 

тексти впорядковують земне життя, наближаючи його до горнєго 

світу – Життя Вічного. Класична теологія, а саме її томістична 

школа, вважає, що Слово є Початком усього сущого, тобто 

“початком” не у розуміння часової категорії, темпоральної точки 

відліку, а як онтологічного принципа, підґрунтя, цільової і дієвої 

основи усього сущого. Воно є Первообразом усіх наступних 

первообразів і Ціль цілей.  

          Те, що важливою частиною Шевченкової лектури були Книги 

Старого Завіту чи Євангелія є незаперечним фактом. Однак, 

Шевченкове зацікавлення християнською філософією ще 

недостатньо вивчені, хоча відгуки про знайомство з джерелами 

середньовічної патристики проступають у художньому дискурсі 

творів. Так, Л. Плющ робить припущення про зв'язок духовної 

лектури Гоголя й Шевченка. Зокрема, дослідник згадує про 

Київську духовну академію, де зберігався рукопис Гоголя, що 

містив виписки з творів отців Церкви, з яких відомо на сьогодні (за 

Чижевським) лише сім – це Тертуліан, Афанасій, Єфрем Сирин, 

Василь Великий, Кирило Александрійський, Йоан Златоуст, Йоан 

Дамаскін. Г. Флоровський додає до цього переліку Максима 

Сповідника і все “Добротолюбіє”. У своїх розмислах Л. Плющ 

доходить висновку, що “у повістях Шевченка і оповідач, і герої 
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постійно користуються книжками отців з Києво-Печерської лаври й 

Академії – тобто тими ж джерелами, що й Гоголь. Тому ми можемо 

список Гоголя якоюсь мірою вважати й лектурою Шевченка перед 

арештом у 1847 році”
398

. 

         Л. Плющ уперше в сучасній науці розглядає ймовірність 

рецепції філософських поглядів Максима Сповідника у творах 

Т. Шевченка. Зокрема, вчений знаходить паралелі у 

Сповідниковому “Вченні про шляхи людини” з розвоєм сюжету 

Шевченкової поеми “Москалева криниця”. Дослідник аналізує 

типологію “послідовного й безкомпромісного монотеїзму” 

Максима Сповідника, ставлення до візантизму, до втручання 

цісарів у церковні суперечки тощо. Врешті й “особистість Максима 

Сповідника, – вважає Л. Плющ, – повинна була бути близькою 

Шевченкові також символічною подібністю його мучеництва до 

невільничого періоду Шевченка 1847–1857 років. Заслання 

Максима Сповідника царем, відрубання правої руки та язика, щоб 

не поширював свої “єретичні” погляди ні усно, ні на письмі 

символічно тотожне забороні Шевченкові писати й малювати”
399

. 

Вчений вважає, що “житіє Максима Сповідника – і частково науку 

його Шевченко знав з “Святців”, “Четій-Міней” Дмитра 

Ростовського (Туптала) і взагалі житійної літератури. Викладалася 

наука Максима Сповідника в історіях Церкви, російськомовних та 

польськомовних. Деякі з творів самого Максима Сповідника 

Шевченко мав можливість читати”
400

. Окрім вже опрацьованих 

Л. Плющем типологічних наближень філософських положень 

Максима Сповідника та християнських ідей Т. Шевченка, нашу 

увагу привернуло поняття слова, яким у Максима є перш за все 

Логос. Вважають, що на Логосі як Першопринципі буття і пізнання 

всього створеного базується вся онтологія, етика, теодицея, 

антропологія, сотеріологія, аскетика та есхатологія св. Максима
401

.  
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          Для подальшого дослідження типології концепту слова варто 

застановитись на розрізненні богословських понять “Слово Бога”, 

“Боже Слово”. “Божим Словом” прийнято називати ще й Святе 

Письмо. Однак, це не те саме Боже Слово, що дається при акті 

комунікації/одкровення. Це – Текст, тобто письмова фіксація 

об’явлень, що слугує джерелом нескінченної кількості 

інтерпретацій. У нашому дослідженні увагу зосереджено на Слові 

Божому як безпосередньому акті комунікації.    

            Отже, “Слово Бога” – це не певне висловлювання, 

приписане Господу, а вияв Божої Сили, тобто “діяльність”, 

результатом якої, до прикладу, постало створення світу. У 

філософських трактатах Максима використовується стосовно Бога-

Буття неоплатонічна тріада “сутність–сила–діяльність”. Тут Бог є 

надбуттєве Просте Буття, Буття за Сутністю, що має буття своєю 

єдиною властивістю та енергією
402

. У Шевченковій поезії 

замилування “надбуттєвим Простим Буттям” (“Мені так любо, 

любо стало, / Неначе в Бога… / <…> / А я собі у бур’яні / Молюся 

Богу… І не знаю, / Чого маленькому мені / Тойді так приязно 

молилось, / Чого так весело було. / Господнє небо, і село, / Ягня, 

здається, веселилось! / І сонце гріло, не пекло!” (“N. N. (Мені 

тринадцятий минало…)”) (ІІ, 36) часто змінюються апеляціями до 

Бога та звинуваченнями Його в “бездіяльності”: “Чи Бог бачить із-

за хмари / Наші сльози, горе? / Може, й бачить, та помага, як і оті 

гори / Предковічні, що политі / Кровію людською!” (“Сон 

(Комедія)”) (p. 149–154). Натомість у Максима Сповідника наявні 

положення виключно про “позитивні” властивості Буття. Зокрема, 

богослов вважає, що негативні характеристики, які проступають в 

порівнянні з “іншим” буттям, не можуть проявитися, оскільки є 

лише поняттями нашого розуму, а не властивостями Буття. 

Уточнимо, що “інше” по відношенню до Бога — це світ, людина 

тощо
403

. На наш погляд, у цьому аспекті виявляються спільності з 
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Шевченковою теодицеєю, за якою зло є наслідком діяльності 

людини.           

        Відомо, що у Середні віки було зроблено помітний крок у 

розвитку метафізичної проблематики, яка внаслідок прийняття 

християнства була означений особливою увагою до внутрішнього 

життя особистості. У середньовічній схоластиці вперше розроблено 

вчення про трансценденталії – найбільш універсальні роди буття, 

котрі виходять за межі індивідуальних властивостей та емпіричного 

пізнання. Особливо помітним був аналіз таких трансценденталій, як 

“єдине”, “істинне”, “добро”, а також понять “випадкове” і 

“необхідне”, ”дійсне” й “можливе”. Саме за допомогою цих понять 

стало можливим продуктивне осмислення надзвичайно вагомих 

аспектів буття людини у світі та його переживання.   

           Концепції буття у західній та східній гілках християнства 

мали низку відмінностей. Так апологети католицизму визначали 

буття як абсолютну незмінність, тотожність і спокій на противагу 

небуттю, що уособлює змінність, іншість і постійний рух. І якщо 

Бог є початком усього, то Він безперечно існує, бо Він безсумнівно 

незмінний. Відтак, занурення у буття означає тим самим занурення 

у незмінність. Тому “в Бозі одночасно досягається вища ступінь і 

того, й іншого, бо вищим буттям являється тільки Бог”
404

. Категорія 

буття лежить в основі томістської метафізики. Ця категорія не 

тотожна поняттю об'єктивно реального буття, матерії: будь-якому 

буттю, конкретному і обмеженому, передує Буття абсолютне, яким 

є Бог. Згідно з вченням томізму про “ієрархію буття”, на вершині 

цієї структури знаходиться Бог – Буття чисте, духовне, безмовне, 

вічне; у ньому немає відмінності між сутністю та існуванням, 

можливістю і дійсністю. Другий ступінь – це буття духовне. Воно 

створене, похідне, представлене ангелами – істотами безплотними, 

а також дияволами, бісами, нечистою силою. Третій ступінь – 

створене природне, матеріальне буття, в якому крім названих 
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відмінностей сутності й існування, можливості і дійсності, наявна 

ще відмінність матерії і форми.         

         У контексті західної святоотцівської парадигми інтерпретує 

єрей М. Шевченків проблему Бога/Буття у творчості Т. Шевченка. 

Зокрема, дослідник доводить, що “Бог є дійсним Буттям і займає 

провідне місце в поезії Тараса Шевченка, незважаючи на те, що Він 

не виступає головним героєм жодного твору”
405

. Життя з Богом, 

життя у Бозі, тобто первородній гармонії, “незмінності, тотожності, 

спокої”, як це тлумачать середньовічні філософи, становить у 

Т. Шевченка сенс буття, про що свідчать рядки його творів: 

“Робочим головам, рукам, / На сій окраденій землі / Свою ти силу 

ниспошли. / Мені ж, мій Боже, на землі / Подай любов, сердечний 

рай! / І більш нічого не давай” (“Молитва” 25 мая 1860) (II, 337).  

         Дещо мінімалізовано у творах Т. Шевченка відтворена та 

частина буття, яка, за католицькою теологічною концепцією, 

представлена ангелами та бісами. До прикладу, ангели в поезіях 

переважно уособлюють Боже благословіння, як-от: “…за нас / І 

душі праведних, і сила / Архістратига Михаїла” (“Гайдамаки”) (I, 

156), або “А чистих серцем? Коло їх / Постави ангели свої / І 

чистоту їх соблюди” (“Молитва” 27 мая 1860) (II, 339). 

Прикметно, що піднесений стан закоханості автор передає за 

допомогою метафоричного порівняння: “Там коло тополі / Стали 

собі та й дивляться / Одно на другого. / Отак ангели святії / 

Дивляться на Бога” (“Сотник”) (II, 176), що перегукується з 

теологічною концепцією “Бог є любов”.  

         Доволі часто в поезії виникають порівняння ангелів з дітьми, 

яких поет вважає “великою Божою благодаттю” (”Княжна”) (II, 27). 

Інше смислове навантаження отримує ангельська присутність у 

поемі “Петрусь” (1850). У ліричному відступі поет переймається 

долею молодої пані, яка веде нерівну боротьбу зі спокусами серця: 

“Хто стерегтиме твій покой, / Украдений твоїм Петрусем? / Хіба 
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архистратиг? Та й той / Не встереже тепер”  (II, 218). За 

допомогою такого метафоричного уособлення автор демонструє 

опозицію “ангельська чистота/гріховна пристрасть”, розрізняючи 

вищий рівень ангельського буття та буття людей, що має багато 

спільного з середньовічними теологічними концепціями.  

          Дияволи та біси як окремі дійові особи чи персонажі у творах 

Т. Шевченка майже не задіяні. Переважно вживаються 

прикметники “дияволський” чи “бісівський” для характеристики 

негативних рис того чи ішого героя чи явища. Наприклад, у 

нестерпних муках на засланні поет вигукує: “На батька бісового я 

трачу / І дні , і пера, і папір! / А іноді  то ще й заплачу, / Таки аж 

надто” (“На батька бісового я трачу…”) (II, 232), в іншому 

випадку гнів поета скеровується на недолугих національних 

провідників (“… а люде / Підстережуть вас на тоте ж  / <…> / І 

без царя вас, біснуватих, / Розпнуть, розірвуть, рознесуть” (“Осія. 

Глава XIV”) (II, 333), які являються уособоленням зла. У поемі 

“Юродивий” автор формулює думку про те, що зло – це інша 

сторона буття, в якій для Бога немає місця. Характеризуючи 

царювання Миколи І, поет добирає саме такі епітети: “… а із гною / 

Встають стовпом передо мною / Його безбожнії діла… / 

Безбожний царю! творче зла! / Правди гонителю жестокий!” 

(“Юродивий”) (р. 67–71). Опозиція божественого й демонічного 

застосовується для підсилення ефекту або розкриття сутності 

явища, події, або для передачі напруги душевної боротьби: 

“Молитва, може, прожене / Диявола…” (“Петрусь”) (II, 217).  

          Особлива емоційна напруга у творах загострювалась, коли 

порушувалась гармонія “Божого раю”, коли серце поета 

переповнялось жалем та стражданням за покривджені долі сиріт, 

дівчат-покриток, кріпаків, сплюндрованої рідної землі, що 

викликало почуття недосконалого устрою матеріального світу, 

іншими словами – недосконалого устрою ”третьої форми буття” (за 

Аквінатом). Тоді Т. Шевченко намагався віднайти найефективніші, 

найдоцільніші, найперспективніші шляхи й засоби виправлення, 

вдосконалення суспільного ладу, якими він вважав, залежно від тих 
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чи інших настроїв то ненасильницькі, то насильницькі методи 

боротьби, уявляючи собі їх недоліки і переваги. Ось чому свої 

емоційні закиди поет спрямовував саме до Бога – єдиного, на його 

думку, ідеального та справедливого важеля, досконалого буття, що 

у своїй всесильності допускає такі вияви зла й несправедливості: 

“А ти, Всевидющеє око! / Чи ти дивилося звисока, / Як сотнями в 

кайданах гнали / В Сибір невольників святих, / Як мордували, 

розпинали / І вішали.  А ти не знало? / І ти дивилося на них / І не 

осліпло. Око, око! / Не дуже бачиш ти глибоко!” (“Юродивий”) 

(p. 73–81). Звучали також і вимоги до Бога покарати 

несправедливих можновладців (“Пошлем думку аж до Бога, / Його 

розпитати, / Чи довго ще на цім світі / Катам панувати?” (“Cон” 

(Комедія) (І, 268). Так у творах Т. Шевченка виявляється 

наближеність до положень святоотцівського вчення як західної, так 

і східної Церкви, що ще раз увиразнює інтенції первісного 

християнства апостольського періоду   

          Інша категорія слова в богословських трудах є актом 

комунікації, актом Об’явлення обраним чи пророкам, через яких 

“транслюється” Слово Бога. Відтак, “Боже Слово/мова” постає 

через безпосередній акт комунікації Бога людини (адресант-

адресат), проте, як свідчить Святе Письмо, схема Бог–“транслятор” 

(як-от пророки Ілля, Ісайя чи Єремія)–людина, тобто адресант–

транслятор–адресат відбувається частіше. Теологічний аспект 

процесу комунікації Бога та людини підтверджує ідею де Соссюра 

про “природний зв'язок” між думкою і голосом, сенсом і звуком. 

Перевага голосу над іншими типами знаків (графічними, 

іконічними, жестикулятивними), вважає М. Мругальський, 

“служить оприсутненню сенсу, перетворенню його на щось 

вловиме і доступне”
406

, що, власне, відкриває для себе й 

Т. Шевченко: “Слова та голос – більш нічого, / А серце б’ється-
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ожива / Як їх почує!.. Знать, од Бога / І голос той, і ті слова / 

Ідуть меж люди” (“Ну що б, здавалося, слова…”) (II, 97). 

         За свідченнями Біблії звертання Бога до людей напряму є 

скоріше виключенням, ніж правилом. Частіше для спілкування зі 

своїм творінням Господь використовує так званих “трансляторів”, 

тобто біблійних пророків. Очевидно, тут діють психологічні 

чинники, коли інформація, отримана від собі подібного має шанси 

на більшу автентичність сприйняття, ніж інформація від 

“надприродного джерела”. Старозавітні пророки чітко знали, що з 

ними говорив Бог, хоча бувало, що Слово Боже входило в них без 

їх волі (Єр. 20:7), крім того, їм не завжди була зрозумілою кінцева 

суть тих пророцтв, які вони виголошували. Втім, месіанський 

характер старозавітних пророцтв полягав у тому, що ”ніколи 

пророцтво не було проголошене з волі людини, лише, ведені Святим 

Духом, промовляли святі люди від Бога” (2 Пт. 1:21).  

         Виглядає, що акт Божої комунікації через “транслятора” 

приваблює Т. Шевченка в художньому сенсі. Безперечно, 

еклезіастичний характер “обраності” вивищував постать пророка 

серед інших, проте накладав печать страждань та випробувань. 

Суспільно-приваблива “маска” (Б. Рубчак) пророка надає 

можливості Т. Шевченку не тільки навертати до істинних устоїв 

християнства, позаяк пророки завжди з’являлись у важкі часи, але й 

стає частиною історико-профетичного флеру, який супроводжує 

романтичне розуміння (свідоме чи нав’язане оточенням) місця 

поета у громаді. Можливість подати свою поезію за “Слово Боже”, 

а своє посередництво підняти до рангу пророка схоже на елементи 

карнавалізації. У Шевченковому використанні “профілей” та 

“масок” Є. Нахлік вбачає “намагання приховати в реальній 

дійсності свої справжні громадянські та особисті (піднесені 

почуття), несприйнятливі або й неприйнятні для ворожого чи 

байдужого оточення, а з іншого – проблематичністю за такого ледь 
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не постійного вимушеного приховування своєї справжности і 

прикидання себе то тим, то тим – знайти своє автентичне “я”
407

.  

          Однак, прийнятий Т. Шевченком образ пророка-

”транслятора” дозволяє поетові знайти надзвичайно вдалий формат 

для своїх поезій. Вважалося, що Слово єднає Божий Дух із земним, 

який запліднюється універсальним світлом істини і відкривається в 

індивідуалізованому образному вияві – у поетичній творчості. 

Вирізняючи місію Т. Шевченка в контексті філософії Слова як 

особливого “оракула, пророка, провісника нації”, М. Жулинський, 

зокрема, зауважує, що саме “він (Т. Шевченко. – О. Б.) спромігся 

висловити національний дух у формі рідної мови і цим стимулював 

процес самоусвідомленого існування українського народу. Саме їм, 

оракулам, пророкам, Господь довіряє своє Слово, яке вони мають 

доносити до людей, вселяти в душі віру, любов, милосердя”
408

.  

          Згідно з ученням св. Максима всезагальною основою, що 

уможливлює пізнання, є Бог в якості Єдиного Розуму, що 

необхідний для існування всіх суб’єктів та об’єктів мислення; 

Єдиного Слова, що необхідне для всіх суб’єктів та об’єктів 

мовлення; Єдиного Живого, що необхідне для суб’єктів та об’єктів 

життя. Найзагальнішим для всього є буття, а Бог і виступає Буттям 

для всього існуючого, а вже завдяки цьому — і Розумом, і Словом, і 

Життям
409

. Традиційне богослов’я стоїть на тому, що премудрість 

Божа втілилась через Слово і через Слово людина прилучилась до 

Бога
410

.  

          Тумачення “Втіленого Слова” в Максима Сповідника 

суголосні категоріям кападокійської теології. Зокрема, Максим 

стверджує, що Сам по собі Бог є за сутністю (загальним) Буттям, а 

за Трьома Іпостасями – (індивідуальним) Розумом, Словом та 

Життям, або Отцем, Сином та Святим Духом. Тобто, Слово у 
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іпостасі Ісуса Христа розумілося як божеська сутність, що 

засвідчує абсолютну повноту реальності буття Бога і усіх його 

іпостасей. “Коли Бог Слово прийшов до людей, які не могли голим 

розумом зіштовхуватися з голими умоглядниками [речами], то 

спілкуючись з ними за їх звичаєм, Він стає плоттю, в котрій 

поєднується строката [множинність] розповідей, іносказань, притч і 

темних висловлювань. Оскільки наш розум при першому зіткненні 

[зі Словом] стикається не зі Словом голим, а зі Словом втіленим, 

тобто зі строкатістю висловлювань – сущим, за природою, Словом, 

але плоттю за зовнішнім виглядом. Тому Воно, будучи насправді 

Словом, здається, багатьом плоттю, а не Словом” – сказано у 

Максима Сповідника
411

. У творах Т. Шевченка, як зауважує 

В. Мокрий, джерелом “слова живого” виступає “Великий Бог”, але 

це слово може стати живим серед людей завдяки слову втіленому 

— Богу-Людині, Богові історичному, Богу-Синові, якого Творець 

послав спасти свій люд. “Обов’язком християнського люду, на 

думку поета-наратора, є не виступання проти Бога-Творця та 

осуджування Його справ, а неухильне (завдяки вірі в Бога, яка живе 

в людей, хоча вони й заливаються “кривавими сльозами”) 

очікування, коли станеться диво і зі сну “встане правда, встане 

воля”. За те, щоб встало це найправдивіше слово “правди-істини”, 

яке ляже у фундамент свободи, а також за правдиву (а не 

симульовану офіційним царським православ’ям) християнську 

любов і страждав та дав себе розіп’яти Син Божий”
412

. 

          З Новим Завітом приходить “перезавантаження” акту 

комунікації, який тепер має вигляд: Бог (Ісус Христос)–людина. У 

манері франкомовного тезауруса Христос представляє собою нову 

ступінь метафізичного втілення слова – incarné. В новозавітній 

традиції відбувається переосмислення слова як динамічно-

особистісного, і, що важливо, “живого” Бога-Трійці, що проявляє 
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можливість перехорезису (спілкування) через “кенозис” 

(преображення)
413

. 

           У Шевченкових творах проступають сталі семантичні алюзії 

поєднання “Божого Слова/Сина” з “правдою”, “істиною”, 

“чистотою”, “справедливістю”. Тут вбачаємо новозавітні денотації, 

коли “Втілене Слово” Ісус Христос називається “словом істини” 

(2 Кор. 6:7), “словом життя” (Флп. 2:16), “словом 

примирення”(2 Кор. 5:19), “словом спасіння” (Діян. 13:26), “словом 

благодаті” (Діян. 14:3) тощо. У кодових інвективах Т. Шевченка 

щодо Ісуса-Логоса проступають основні християнські постулати, 

базовані на принципі “шлях-істина-життя”: не Його вчення чи Його 

“слово”, як щось відокремлене від Його особи, а Його особа як 

“Слово”
414

. Підкреслена увага Т. Шевченка до постаті Божого Сина 

окрім інших причин може пояснюватися особливим баченням 

паралелей Його сакральної місії. Зокрема, у європейському 

літературознавстві існує версія, в якій розглядається постать Ісуса 

Христа у теологічно-літературній категорії “архіпоета”, “прапоета 

світу”, оскільки семантичною домінантою Його мовлення є “велика 

поезія”, наснажена рясними алегоріями, символами чи аналогіями у 

відомій манері спілкування притчами тощо
415

.  

           У контексті “Втіленого Слова” прикметними є Шевченкові 

розмисли у поемі “Марія”. Так, саме через Богоматір, зауважує 

С. Кримський, відбувається “явлення Божої Премудрості у Слові та 

Слові як другої іпостасі Трійці… Адже Діва Марія, що завагітніла 

Словом, стала першим храмом Софії”
416

. Упадає у вічі Шевченкова 

творча рецепція цього патристичного постулату. Так, християнська 

тайна “зачатія” відбувається не під час походу за водою до криниці 

з молодим гостем-проповідником, як це прийнято трактувати, 

спираючись на апокрифічний характер поеми, а у процесі 
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“зародження”, “завагітнення” Словом Божим під час промов 

провісника приходу Месії: “В куточку мовчки прихилилась / Та 

дивувалася, дивилась / І слухала, як молодий / Дивочний гість 

говорив. / І словеса його святиє / На серце падали Марії, / І серце 

мерзло і пеклось!” (p. 189–195). За такої інтерпретації цілком 

зрозумілим постає зацікавлення “серцем Марії”, яке Т. Шевченко 

мав намір дослідити
417

, бо “серце” перебирає на себе функцію 

“лона” для майбутнього Месії, бо, як свідчить перебіг поеми, Блага 

Вість Слова Божого породжує в серці Марії нове життя – Сина 

Божого, який “… пішов / В Єрусалим на слово нове, / Поніс лукавим 

правди слово!” (p. 700–702). Після розп’яття самого Месії його 

Слово не вмирає, бо Марія продовжує нести людям Христові 

заповіді “своїм святим огненним словом” (p. 735).  

         Отже, теологічний локус слова у творчості Т. Шевченка 

містить рецептивні елементи інтерпретації і Святого  Письма, і 

патристичних положень візантійських апологетів, зокрема – 

св. Максима Сповідника. Стала увага до філософії слова у 

Шевченкових творах свідчить про невпинні пошуки осягнення 

метафізичних засад цього феномена та має яскраве релігійно-

містичне забарвлення.  

 

 

“І ми, читая, оживаєм…”: апологія книжності  

(на матеріалі “Москалевої криниці”)  

  

        Поняття мовної картини світу, що тісно пов’язане із 

сакральною природою слова, є одним із концептуальних у теорії 

пізнання. Як правило, під мовною картиною розуміють зафіксовану 

в мові і специфічну для конкретного мовного колективу схему 

сприйняття дійсності. За допомогою цього поняття з’ясовують 

специфіку буття людини, народу. Відомо, що для мовної картини 

світу важливими є три явища, тісно пов’язані між собою: людина–
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світ–мова. Саме людина виступає на першому місці, є вихідною 

точкою, оскільки вона пізнає незалежний від неї світ, створює 

засоби фіксації та передачі знань про нього іншим людям і для 

власного пізнання
418

.  

          Одним із таких засобів фіксації і передачі знань стала книга. 

Передусім, книга – це продукт матеріальної культури людства, 

створений з метою збереження та передачі інформації. Кожна книга 

є матеріально-ідеальною пам’яткою культури в єдності форми 

(переплетені сторінки) і змісту (тексту). Людина присутня в 

семантичному просторі книги як суб’єкт творення матеріально-

ідеальної єдності книги, суб’єкт оцінки і як об’єкт інтелектуального 

й емоційного впливу текстового простору книги. Функціонально-

значимі  уявлення про книгу мають вигляд стереотипів, що 

реалізуються в мові традиційними образами, порівняннями, 

оцінками
419

. 

         Давня книжна культура з опорою на Слово в його 

усвідомленому християнському контексті дозволяє вважати 

записане в книзі набутим знанням-мудрістю за його сакральною 

природою, що не підвладне до кінця розумовому осягненню. 

Вважають, що слово в книзі не стільки розповідає про безкінечність 

реальності, скільки вказує на неї, бо воно “мовчазне в найглибшій 

своїй основі: воно не стільки “висловлюється” про буття, скільки 

живе і пульсує в ньому. Замість того, щоб моделювати 

безкінечність реальності, воно актуалізує її своєю присутністю, 

означує й просякає її розмаїттям своїх практичних застосувань”
420

.  

         Загальновідомо, що головною функцією для давньоруської 

книжності було зміцнення устоїв православної віри та 

проповідування християнської моралі. Філософська думка на 

києворуських теренах багато в чому перейняла східнохристиянську 
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теологію Слова, що “живить людські душі, зміцнює серце й розум, 

готує до пізнання Бога. Слово є подібним до світла, і як світло воно 

відкриває красу й дарує радість. <…>. Мудрість оприявнюється в 

слові, і тому саме слово софійне. <…>. Все це вказує, по-перше, не 

тільки на співмірність, але й на свого роду єдність слова й мудрості 

(це ідея домінуючого, органічного зв’язку мудрості зі словом – 

слово, пов’язане з мудрістю, стає Словом-Логосом…), і, по-друге, 

на розуміння Костянтином (Костянтином Філософом. – О. Б.) 

Софії-Мудрості як значеннєвої наповненості світу, усвідомлення її 

причетності до світла, краси, радості й художньої творчості, 

зокрема, словесного”
421

.  

          У своїх розмислах над природою слова В. Топоров 

невипадково згадує про місіонерську діяльність одного з 

солунських братів – Констянтина, оскільки і Костянтин (Кирило), і 

Мефодій були не тільки першими слов’янськими перекладачами, 

але й першими творцями слов’янської літературної мови. “Ніколи, 

– зауважує Г. Кондюх, – буква оригіналу для Костянтина і Мефодія 

не була вищою від розуміння тексту. Дійти до такого глибокого 

розуміння завдання міг тільки широко освічений лінгвіст, яким і 

був Костянтин. Він розумів, що кожна мова має свої особливості, 

які створюють красу цієї мови. Так глибоко усвідомлювати своє 

завдання як перекладача на “варварську” мову міг тільки великий 

вчений, філософ, богослов. Це завдання стало для Костянтина 

логічним висновком великої ідеї, якій він служив все життя: 

Великий Бог відкривається людям тоді, коли Його завіти будуть 

передані людям якнайдоступніше”
422

. Отже, для київської 

книжності характерним було те, що сакральна природа слова 

відкривалась в межах християнських текстів.      

          Безперечно, що світовідчуття, детерміноване книжністю, 

включає в себе перш за все усвідомлення того, що всіма 
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досягненнями людина завдячує книгам
423

. На думку науковців 

(В. Бичков, В. Конрад, Д. Ліхачев), у давньоруській культурі знання 

не набуло самостійних інституціональних форм, воно залишилося 

існуючим в книзі, збереженим у книзі й переданим через книгу – 

Святе Письмо, тому поняття “книги”, “знання” та “християнства”, 

особливо на початкових етапах, ототожнювались. Цьому сприяв 

культурно-історичний фактор, адже давньоруська книжність 

починалась з перекладних християнських текстів, перенесених із 

південнослов’янських земель. Тому книжність у Київській Русі 

виконувала місію християнського контексту, адже першими 

книгами були книги Біблії, з яких найбільше перекладали 

Євангеліє, Апостол, Псалтир. Із службових книг популярними були 

службова Мінея, Служебники, Тріоді, Требники, Часослови, а ще 

Житія Святих, праці отців Церкви тощо. Безумовно, що першою 

усталеною ознакою книги у київській культурі стала її 

ідеологічність, тобто пов’язаність з системою поглядів та 

моральних чеснот християнства.     

         За середньовічними уявленнями людина і книга становили 

певну двоєдність, у якій книга стояла вище, ніж людина. Cлово 

було суттєвішим, важливішим і реальнішим, ніж сама дійсність
424

. 

Літературна праця цієї доби мала ознаки сакрального дійства: 

“…Велика бо бывает полза от учения книжного; книгами бо 

кажеми и учими есмы пути покаянью, мудрость бо обретаем и 

воздержанье от словес книжных; се бо суть ряды, напаяющие 

вселенную, се суть исходяща мудрости, книгам бо есть неисчетная 

глубина, сими бо в печали утешаемы есмы, ки суть узда 

воздержанию. <…> Аще бо поищеши великую ползу души своей; 

иже бо книгы часто чтеть, то беседует с Богом, или святыми 

мужи”
425

.  
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          Середньовічний текст переважно був зорієнтований у 

паравербальну сферу комунікації, коли семантичний потенціал 

слова реалізувався у комплексі обрядових дій. Відтак, писане слово 

виступало як обрядовий знак, включений у загальну систему 

містичного спілкування людини з Богом (Біблія, гімнографія, житіє, 

проповідь) або з іншими членами християнської громади, як 

живими, так і померлими (літопис, послання, хожденіє тощо)
426

. 

Книжність у Середньовіччі постає як духовне явище, як моральна 

досконалість, а не лише як уміння читати й писати; вона є 

атрибутом, нeвід’ємною світоглядною характеристикою цієї доби, 

знаком давньоруської культури. За цим знаком “постають не лише 

будь-які пам’ятки писемності, але і їх особливий вплив на 

давньоруського читача; зв’язок людини з книгою, який передбачав 

духовну трансформацію (“входити в Книгу одним, а виходити 

іншим”); семантична аура, створювана книгою, коли ”акт читання 

поставав як життєвий акт”
427

.  

          З ідеологією книги тісно пов'язана її соціокультурна 

спрямованість, що об’єднує духовно-етичні, освітньо-виховні, 

соціально-психологічні, художньо-естетичні виміри. У зв’язку з 

цим особливої ваги набувала особа “книжника”, який на той час 

поєднував в собі і носія православної віри, і письменника, і 

вчителя, і інтелектуальну опору влади, і охоронця знання. Княжа 

знать Київської Русі намагалася розвивати книжну справу, оскільки 

книга ставала досить впливовим фактором у житті людини. 

Психологічна атмосфера навколо грамотності, пафос грамотності, 

умонастрій книжника-переписувача, що проявлявся і в 

натхненному поетові, і в глибокому мислителі, – все це загальні 

риси всього Середньовіччя
428

.  

         У пам’ятках києворуської писемності збереглася інформація 

про номінативну та функціональну специфіку книги в суспільному 
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житті. Важливим у цьому аспекті є образ книги в духовно-

релігійній та світській літературі. Так, у Києво-Печерському 

патерику, який вважають репрезентантом рафінованої культури 

інтелектуалів та тогочасної філософської культури, що 

ґрунтувалась на канонічному у православній традиції уявленні про 

світ, його структуру, місце й покликання людини у світі, книзі, 

книжному вченню і книжності відводиться високе місце в 

позитивній шкалі цінностей. У Печерському монастирі, що з 

перших десятиліть свого існування (1051 р.) став найважливішим 

книжним центром Київської Русі, суворий Студійський статут велів 

усім ченцям, крім багатьох інших обов’язків, старанно займатися 

читанням: “Потрібно знати, що в ті дні, в які ми вільні від 

тілесних справ, вдаряє книгозберігач одноразово в дерево і 

збирається братія в книгозберігальну кімнату і бере кожний книгу 

і читає до вечора; перед клепанням же до світильничного вдаряє 

знову одноразово книжний приставник і всі приходять і 

повертають книги по запису; хто ж уповільнить (запізниться) 

повернути книгу, підлягає епітимії"
429

.  

          Безперечно, що “книжність” тоді була розповсюдженою та 

свято шанованою, адже Київську Русь вважали однією з 

найосвіченіших та найкультурніших країн Європи. Проте для 

Середньовіччя характерне й недовірливе ставлення до знання. Такі 

погляди спирались на те, що існує й інша вченість – від лукавого, 

коли в основі знання – гординя, а не любов. В українському 

фольклорі, як і в Біблії, бездушний інтелект персоніфікувався в 

образі сатани та його дрібніших прибічників.  

   “Двоїстість” cтосовно освіченості стала віддзеркаленням 

процесів засвоєння візантійської культури на києворуських землях. 

Як зауважує В. Живов, освіченість у Давній Русі не виходила за 

межі релігійної літератури, а елементарна освіта зводилася лише до 

опанування читання, зорієнтованого на все ті ж релігійні тексти. 
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“Читання по складах і вивчення напам'ять основних молитов і 

Псалтирі вичерпували, очевидно, зміст формальної освіти, в якому 

не було місця ні для граматики, ні, природно, для аналізу 

класичних текстів, непотрібних і невідомих в слов'янському 

перекладі. Через це класичні автори перетворюються для 

слов'янського книжника в невідомих ідолів чужої культури”
430

. 

Учений наводить приклад із “Повісті врем’яних літ”, де Аполлоній 

Тіанський, відомий руським книжникам за слов'янським 

перекладом “Хроніки” Георгія Амартола, перетворюється з 

неопіфагорійского мудреця в одержимого бісом волхва. В. Живов 

вважає, що тут не йдеться про свідоме спотворення джерел, а про 

ненавмисну трансформацію, зумовлену менталітетом упорядника 

літопису
431

. 

         Панорама “двоїстості” знання та книги присутня і в переказах 

Києво-Печерського патерика. Причиною цьому є не тільки 

катехитичний характер освіченості, але й зміна в уявленнях про 

ідеал християнської досконалості – святості. На початковому етапі 

впровадження християнства на київських землях покликання 

святого передусім вбачалось у просвітництві, головними 

моральними якостями поряд з любов’ю до ближнього та 

милостинею, були мудрість та вчительство, що передбачали тісний 

зв'язок з книгою та книжністю. Звідси уявлення про християнський 

ідеал святості як про апостолоподібність. У пізніших редакціях 

Патерика простежується злам уявлень про святість – на зміну 

апостолоподібності приходить ангелоподібність. Зі зміною уявлень 

відбувається й зміна в ставленні до книги. Якщо на етапі 

утвердження апостольського життя як ідеалу святості книжність 

мудрість вшановувалася чи не найвище, то на етапі ангелоподібних 

устремлінь питома вага книжної мудрості в образі святості 

знижується.  

          Книга в Патерику переважно сприймається позитивно, але як 

засіб спілкування з Богом шанується в ціннісному відношенні 
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принаймні нижче, ніж молитва. Вона сприймається скоріше як 

цінна річ, що може прислужитися як на добро, так і на зло. Тому в 

ставленні до книги і писемного слова в Патерику проглядає 

“двоїстість”, що притаманна християнському ставленню до світу 

земного. За приклад може слугувати “Житія преподобного 

Феодосія”, авторства Нестора, де мовиться про перевагу 

богообраності, тобто ангелоподібності, над книжним знанням: 

“Хто сповідає милосердя Боже! Це ж бо не обрав ні з премудрих 

філософів, ні з властителів міст вівчаря та вчителя інокам, але - 

хай і за те прославиться Ім'я Господнє! - що неосвічений і 

ненавчений премудрішим од філософів виявився” (Слово 8). В 

іншому переказі мовиться про єдине багатство Григорія 

Чудотворця, яке складали книги, і які він був змушений був 

продати чи віддати, щоб не вводити злодіїв у спокусу (Слово 28). 

Прикладом амбівалентності книжного знання є оповідь про 

Никиту-затвірника, який, будучи спокушений бісом, надавав 

перевагу читанню книг Старого Завіту замість молитви: “Не міг же 

ніхто зрівнятися з ним [у знанні] книг Старого Закону, весь бо 

напам'ять знав: Буття і Вихід, Левіти, Числа, Судії, Царства і всі 

Пророцтва по порядку. І всі книги жидівські знав добре. Євангелія 

ж і Апостола, які в Благодаті надані нам, святі книги, на 

утвердження наше і виправлення, – цих ніколи не хотів бачити” 

(Слово 25). Коли ж ченці відігнали біса, то з’ясувалося, що монах 

не володіє грамотою і не пам’ятає жодного слова зі Старого Завіту. 

Звідси, знання, що виходять за рамки усталеного канону – Нового 

Завіту – тлумачиться як засіб диявола, що вводить людину в 

спокусу.  

         У цілому, образ книги в Патерику перебуває у системі 

цінностей тогочасної духовної культури. Аналізуючи її роль, 

В. Горський вважає, що книга “несе не стільки радість пізнання, 

скільки духовне просвітлення від дотичності вищим, непідвладним 

людському розуму цінностям духу”
432

, а це відповідає загальним 
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критеріям давньоруської літератури духовно-релігійного змісту. 

Тут книга поставала і як засіб комунікації з Богом, і як модус 

причетності до духовного просвітлення. Разом з тим в цьому образі 

відображалась “двоїстість” християнського ставлення до дольнєго 

гріховного світу, де навіть книга може стати знаряддям в руках 

“бісів”, щоб відвернути людину від стремління до Бога.  

         У давніх літописах апологія книги та книжності була тісно 

пов’язана з поширенням світоглядних орієнтирів християнства. 

Тут, як в принципі і в інших жанрах києворуської літератури, 

сприйняття книжного слова розглядалось як можливість прозріння 

(на противагу іншим релігія), осягнення вищої істини (Божа воля і 

смиренність проголошувались найкращими в будь-якій ситуації), 

самопізнання, самоосвіти, помилування (формування комплексу 

вини перед Богом і спрямованість на спасіння), отримання 

інформації про культурно-політичне становище держави, оскільки 

тематика творів зумовлювалась суспільною значущістю
433

. 

           Сакральна природа книги отримала нові метафоричні 

прочитання в епоху літературного бароко, для якої характерним 

було повернення до поняття ”cвіт–книга”. “Як книга, – коментує 

Г. Блюменберг, – світ має два аспекти: аспект змісту та аспект 

відсилання до автора. Середньовічне використання метафори 

слугує саме цьому відсиланню до Творця, до його величі та 

недосяжності, а також до тієї обставини, що на противагу постійній 

дії світоруху, опосередкованому вторинними причинами, Він 

написав цю книгу власною рукою”
434

. І. Ісіченко переконаний, що 

“слово в бароковому мистецтві України цілком зорієнтоване до 

Абсолюту. І та, власне, інтенція закладена в кожному 

літературному тексті, що прагне вийти за межі вербальної 

оболонки, аби подолати обмеженість природної мови й, реалізуючи 

інші семіотичні перспективи, відобразити містичне одкровення. Так 

ідеальний тип літературного тексту, що складається в естетичній 
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системі українського Бароко на основі взаємодії з аскетично-

медитативною настановою розмикається у безмежність, у 

перспективу містичного єднання з Творцем”
435

. Врешті, книга 

постає не лише транслятором містичного зв’язку з усім сущим, але 

його гарантом, бо надає і авторові, і читачеві відчуття власної 

причетності. Так літературна творчість мислиться річчю, здатною 

переборювати нестатечність видимого світу і плинність часу 

шляхом прилучення до сфери буття, тобто вічності
436

. 

          Дещо запозичивши з біблійних та філософських постулатів 

античності, Симеон Полоцький використовує алфавітний феномен 

моделювання універсаму, прирівнює “письмову” літеру до явищ 

чуттєвого та духовного світу. А. Панченко тлумачить естетичні 

концепції слова і знання в С. Полоцького як “світ–книга”. Зокрема, 

впорядковується певна послідовність “книг”: перша книга – світ, 

друга – Старий Завіт, третя – Ісус Христос, четверта – Богородиця, 

п’ята – совість людини. Цей логічний уклад, за С. Полоцьким, 

повністю співпадає з реальним світоустроєм і може перекладатись 

літерами, звідси благі та лукаві вчинки – це письмена, що їх 

записує людина в книгу своєї совісті. Тому, якщо помисли того, хто 

мовить Слово є благими – воно дає благий результат, якщо ж лихі – 

веде до гріха. Ці логічні розмисли приводять С. Полоцького до 

висновку, що словесність є основною рисою праведника
437

. 

Вважаємо, що цей етичний аспект естетичних положень був 

надзвичайно близьким Шевченкові, його настійливому 

акцентуванні на дивовижній духовній і моральній силі Слова, 

заплідненого вірою.  

          Рецепція феномена книги у творчості Т. Шевченка є 

різноаспектною, однак її ідеологічний вимір, що зберіг своє 

конотативне навантаження ще з початкових етапів формування 
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християнської культури, залишив відображення на сторінках його 

творів. Найпершим свідченням є численні згадки найменувань 

церковно-релігійної літератури та пов’язаний з ними історико-

культурний контекст. Так, вже згадувана Мінея у “Гайдамаках” не 

випадково перебуває в руках діда. Ця деталь вказує на тяглість 

християнських традицій в українських родинах, як кажуть, “від 

діда-прадіда”. Читання відбувається в неділю, що характеризує 

головних героїв як тих, що дотримуються заповідей шанування 

“дня сьомого” згідно з євангельськими заповідями. Контроверсійне, 

на перший погляд, зіставлення – читання релігійної літератури, а 

згодом оповіді про гайдамаків та Коліївщину – відбуваються в 

одному полі сакральних цінностей, задекларованих у 

Шевченковому мотто “за правду стать, за правду згинуть”. Так 

гайдамаки з їх фанатичним прагненням справедливості і правди 

уподібнюються Святим, праведникам, мученикам, що “постають” 

за віру Христову.  

          Прямо чи опосередковано поет вводить книгу, що передає 

Слово Боже – Святе Письмо та іншу духовно-релігійну літературу – 

до сфери сакрального. Зокрема, лексемою “святий” автор 

супроводжує згадки про Біблію (“Святую Біблію читає” (“Кавказ”, 

р. 95), “Не ховайте, не топчіте / Святого закона” (“Холодний 

Яр”, р. 41–42) чи Псалтир (“А в неділю, / Або в яке свято / Бере 

святий Псалтир в руки / Та й іде читати” (“Москалева криниця”, 

р. 297–299), що прямо вказує на значимість цих книг як елемента 

духовної культури. У сакральних книгах, на думку поета, треба 

шукати справедливі ідеологічні та морально-етичні засади 

суспільної свідомості.  

           Упадає у вічі художньо-естетична рецепція книги в 

Шевченкових творах. Наприклад, згадка про “книжку з 

кунштикам”, що прихопив з собою малий Тарас, як щось 

найдорожче, утікаючи від дяківської науки (V, 191). Оскільки 

Т. Шевченко не залишив ніякої інформації про її назву чи зміст, 

Д. Антонович припускає, що цієї книгою могло бути “якесь із 

дешевих видань, друкованих старими черенками, з друкованими 
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ілюстраціями, заставками, кінцівками, а може й заголовними 

літерами, словом, – книжку старого українського “куншту”
438

. 

Можливо, саме про цю книгу з “кунштиками” йдеться в 

Шевченковій поемі “Княжна” (1847), героїня якої “книжечок з 

кунштиками / В Ромні накупила / <…> / І азбуку по кунштиках / 

Заходилась вчити” (ІІ, 29). Якщо азбуку тоді вивчали за Псалтирем 

чи Часословом, то вірогідним видається припущення, що саме одне 

з цих видань, прикрашене “кунштом” – старовинною гравюрою – й 

стало випадковою здобиччю школяра-утікача. Наслідком захоплень 

бароковим кунштом у дяківській школі стало й те, що почерк 

Т. Шевченка в подальшому зберіг деякі прикметні риси 

українського скоропису ХVIII ст. Д. Антонович вважає, що у поета 

“зосталось на все життя естетичне сприйняття рисунку літер старих 

українських книжок.  Шевченко завжди і, здається, до кінця життя 

рисував у стилі заголовних літер наших стародруків. Пізніше 

любив великими заголовними літерами рисувати написи на перших 

листах своїх альбомів або всередині альбомів вирисовувати 

заголовки окремих віршів, і завжди літери цих написів рисував так, 

як з дитинства ці літери, ще за часів науки у дяків, усталилися в 

його дитячій зоровій пам’яті і якими зосталися в його уяві до кінця 

життя”
439

.  

          Про це свідчить і Шевченкова рецепція орнаментування 

книги, що сягає традицій українських стародруків. Для прикладу 

наведемо рядки з поезії ”А. О. Козачковському” (1847): “… куплю / 

Паперу аркуш і зроблю / Маленьку книжечку; хрестами / Та 

візерунками з квітками / Кругом листочка обведу” (ІІ, 58). 

Дослідники стародруків зазначають, що такий орнамент 

характерний для рукописних книг XVI–XVII ст.,
440

 а наявність 

геометричних фігур хрестів вказувала на духовно-релігійний зміст 

книги. Саме тому у свою рукописну “книжечку” ліричний герой 

                                                 
438

Антонович Д. В. Шевченко – маляр; [вст. слово С. А. Гальченка; післям. Т. І. Андрущенко] / 

Д. В. Атонович. – К.: Україна, 2004. – C. 34. 
439

 Там само. – С. 36. 
440

 Баренбаум И. Е. История книги: [учебник для вузов] / И. Е. Баренбаум. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М: Книга, 1984. – С. 20. 



236 
 

поета записував щось із Сковороди та колядки. Таким чином, старе 

традиційне мистецтво орнаментування книги у рецептивному 

осмислення поета стає істотним атрибутом, що супроводжує образ 

книги в уяві індивіда. І цей образ, найімовірніше, співпадав з 

образом книги середньовічних християнських кодексів, в яких, на 

переконання дослідників, символічна функція превалювала над 

комунікативною. “Якщо поглянути на сторінку середньовічного 

кодексу з позицій сучасності, – вважає В. Маркова, – вона буде 

взагалі нечитабельною: яскравий декор художнього оздоблення 

сторінки не дозволяє зосередити увагу на тексті. Але середньовічна 

людина жила у світі символічної реальності. Будь-яка річ 

сприймалася не тільки як річ сама по собі, а й як указівка на інші 

речі. А тому будь-яка книга була не лише книгою символічного 

змісту, а й відображенням Єдиної Книги християнського світу – 

Біблії”
441

. Імовірно, у тих відголосках символічної реальності, книга 

у Шевченковій рецепції теж несе первісний сакральний зміст 

християнської картини світу, принесений на київські землі 

візантійською культурою. 

         Важливим є духовно-емоційне забарвлення, що супроводжує 

образ книги у творах Т. Шевченка. Епізоди, у яких домінує палітра 

почуттів адорації книги, присутні і в листах, і в щоденникових 

записах. Із захопленням, майже з благоговінням описано примірник 

Біблії у повісті “Варнак” (1853). Ось епізод, в якому йдеться 

про“большую книгу”, “вроде Четьи Минеи, в красном сафьяном 

переплете, с золотыми вытиснутыми и почерневшими от времени 

украшениями. Это была Библия (как я после узнал) – изящное 

киевское издание 1743 [года], с высокопарным посвящением 

гетьману Разумовском” (ІІІ, 124). Цінність цієї книги у житті 

персонажа втілено у проникливих фразах: “Святая! божественная 

книга!”, “Мое единственное прибежище, покров и упование!” (ІІІ, 

151), які суголосні Шевченковим висловлюванням щодо 

важливості Святого Письма в його особистому житті, особливо на 
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засланні: „Єдинственная отрада моя в настоящее время – это 

Евангелие” (VI, 50-51).  

          Відомо, що церковно-релігійна література – Біблія, Євангеліє, 

Псалтир, богослужбові книги, апокрифи, агіографічні твори – була 

частиною духовної традиції українців. Про це неодноразово згадує 

Т. Шевченко у своїх творах, як-от у “Москалевій криниці”, де 

головний герой “на крилосі / Стане, та й співає / За дяком таки, 

та возьме / Та ще й прочитає / Апостола серед церкви”  (p. 247–

251) або “За упокой душі її / Псалтир прочитає” (p. 306–306) чи у 

поемі “Наймичка”: “Треба буде / Акафіст найняти / Миколаєві 

святому” (p. 440–442). У прозових творах згадується Києво-

Печерський патерик, уводяться згадки про житійну літературу 

тощо.  

            Згодом, укладаючи власний “Буквар”, Т. Шевченко творчо 

продовжує традицію використання церковно-релігійної літератури 

в освіті, про що свідчать численні молитви та поетові переспіви з 

“Давидових псалмів”. О. Осадча, досліджуючи особливості 

християнських засад Шевченкового “Букваря Южнорусского”, 

вважає, що книга була розрахована не тільки на дітей, але й на 

дорослого читача та мала унікальне морально-етичне і виховне 

значення, бо була спрямована на зміцнення засадничих чеснот 

християнина
442

. Саме тексти псалмів, які залишили глибинний слід 

у поезії Т. Шевченка, їх популярність і моральний авторитет були 

запорукою схвалення читачів, оскільки ”у духовному житті 

українського народу власне Псалтир з найдавніших часів відіграв 

виняткову роль. Як важлива складова християнської літургії, він 

належав до тих богонатхненних книг, з яких в Україні починалося 

знайомство з Біблією. Разом з тим вплив Псалтиря виходив далеко 

за релігійно-духовні межі, сягаючи найсокровенніших сфер 

народного побуту. Псалтир читали над померлим; з нього вчилися 

                                                 
442

 Осадча О. Християнські засади “Букваря Южнорусского” Шевченка / О. Осадча // Шевченкознавство: 

ретроспективи і перспективи: [зб. праць Всеукраїнської (36-ї) наукової шевченківської конференції / Відп. 

ред. В. А. Смілянська]. – Черкаси: Брама-Україна, 2007. – С. 248–249. 



238 
 

грамоти...”
443

. Тобто, Псалтир був частиною тогочасного 

українського культурно-духовного простору, але й одночасно – 

складовою церковно-релігійної традиції [докл. див.: 3.5 Псалмодія 

Т. Шевченка: конгеніальний переклад “Псалмів Давидових”].  

           Привертає увагу особливий статус ліричних героїв 

Т. Шевченка, які володіють книжною мудрістю. Це не завжди 

тлумачиться поетом виключно у позитивному ключі. Тут 

проявляються збіги з давньоруською літературою, де 

простежується характерна для середньовічної свідомості 

амбівалентність образу книги, а звідси – розуму, книжності, 

освіченості. Наприклад, у “Москалевій криниці” грамотність 

головного героя є дещо “двоїстою”. Не зважаючи на те, що Максим 

у церкві співає за дяком та читає Апостола, чим викликає особливу 

шану серед простого люду, його все одно вважають “непевним”: 

“Вивчився читати / У москалях. Непевний був / Максим отой, 

брате” (р. 252–253). Аналізуючи смислове наповнення епітету 

“непевний”, Л. Плющ приводить рядки з першої редакції поеми, де 

цей епітет застосовано до панів: “Нехай би вже були непевні / Які 

вельможі просвіщенні: / То і не жаль було б; чи так? / А то 

сірісінький сіряк / Отак лютує»” (р. 89–93). Дослідник 

переконаний, що в обох випадках слово ”непевний” пов’язане з 

освіченістю. “Просвіщенні” пани “непевні” на тлі темної норми 

життя темних селян, бо панські злочини є звичаєвою нормою панів, 

не селян, їхня писемність лише допомагає їм не бачити, не чути 

благодаті Апостолів, Закону Божого. Однак, “непевність панів та 

Максима виявляється в їхньому відхиленні від закону людського – 

в одному випадку в бік свідомого злочинення та, в другому, в бік 

свідомої благодаті любови, праведности”
444

. Таке ставлення до 

освіченості має аналогії у вже згадуваних переказах Києво-

Печерського патерика та інших давньоруських пам’ятках, де 
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йдеться про “двоїстий” характер освіченості/книжності, яку можна 

застосувати і на добро, і на зло.             

         Отже, образ книги у Шевченкових творах має низку 

типологічних подібностей у давній українській літературі. 

Насамперед, це сприйняття книги як невід’ємної частини 

християнської традиції, звідси – ототожнення книги зі Святим 

Письмом чи з іншою духовно-релігійною лектурою. Доволі 

численними є в Т. Шевченка найменування богослужбової 

літератури, цитування зі святописемних джерел, літургійні 

ремінісценції тощо. У духовно-емоційному забарвленні, що 

супроводжує образ книги у творах Т. Шевченка, виразно проступає 

адорація Книги Книг – Святого Письма. Однак, поряд з тим 

проступають характеристики “двоїстості” книжного знання. 

Амбівалентність у ставленні до освіченості взагалі є посутньою в 

Шевченкових творах, що переконує у засвоєнні релігійно-

світоглядного стереотипу притаманного києворуській літературі. 

Художньо-естетичне сприйняття книги як давнього стародруку та 

Шевченкова рецепція орнаментування книги сягає давніх традицій 

українського книгодрукування. 

  

Біблія як Книга Книг та її роль  

у житті і творчості Т. Шевченка 

           

         На сьогодні тема “Біблія і Шевченко” розглядається в 

складному комплексі взаємопов’язаних аспектів: 

загальнокультурологічного, герменевтичного, мовного, 

дискурсивно-соціологічного, ідентифікаційно-описового, 

компаративного, інтерсеміотичного, релігійного тощо. Перспектива 

досліджень, присвячених багаторівневій рецепції Біблії у творчості 

Т. Шевченка, передбачає застосування методологічного 

плюралізму та інтердисциплінарних інтерпретацій, зосередження 

на авторському контексті з культурно-історичним та суспільно-

політичним дискурсами, інтелектуально-духовними та 

мистецькими візіями. У книгознавчій площині тексти Святого 
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Письма, якими користувався Т. Шевченко, потребують докладного 

вивчення. Загальновідомо, що немає відомостей ні про Псалтир, 

який з дитинства знав поет напам’ять, ні про книги Старого Завіту 

чи Євангелія, що були з ним на засланні.  

 

Переклади Біблії та їх рецепція 

       Традиційно переклади Святого Письма церковнослов’янською, 

як і формування самої мови, прийнято пов’язувати з діяльністю 

солунських братів Кирила та Мефодія. Однак, належить визнати, 

що духовне, культурне, літературне життя в Україні-Русі існувало 

ще до прийняття християнства. Відомо, що під час своєї хазарської 

місії Кирило (Костянтин) зупинявся у Корсуні, де було знайдено 

Євангеліє і Псалтир, написані руськими письменами – глаголицею, 

близькою до сучасної української мови, – а сам місіонер розмовляв 

з людиною, що говорила руською мовою. Ця корсунська легенда 

має велику літературу, однак одностайної думки про руські 

письмена і книги у Корсуні, з якими познайомився Кирило, 

немає
445

. Після хрещення Русі мовою християнських обрядів стає 

церковнослов’янська – усереднена мова для всіх слов’ян, з 

елементами, запозиченими з мов декількох народностей південних, 

західних і східних слов’ян, а також із грецької мови. Як відомо, із 

численних біблійних кодексів Київської Русі від ХІ століття 

збереглося на сьогодні лише 13 пам’яток. Найбільш відомі: 

Остромирова Євангелія 1073–1074 рр., Ізборники Святослава 1073 і 

1076 рр., Тирський Псалтир 1078–1087 рр., Реймська Євангелія, 

Архангельська Євангелія, Туровська Євангелія, Чудовський 

Псалтир (усі датовані другою половиною ХІ ст.). З ХІІ століття 

збереглося на сьогодні 28 рукописів; з ХІІІ – 18 великих рукописів і 

32 уривки (тут очевидно позначилося лихоліття – вторгнення 

монгольської Золотої Орди в межі Київської Русі та зруйнування 

столичного Києва в 1240 р.). З ХІV століття збереглося 16 кодексів 
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і 35 уривків, а з XV – уже понад 100 великих рукописних текстів
446

. 

Ця “бібліотека сакральних текстів” замінила собою попередні 

здобутки духовного розвитку та значно вплинула на формування 

української етнокультурної спільноти
447

. 

       Окремої уваги потребує питання перекладу сакральних текстів 

церковнослов’янською мовою. За С. Аверінцевим, 

давньоукраїнська мовна культура походить від первообразу, даного 

Візантією, “а через Візантію – Давньою Грецією, що виявляється не 

тільки в загальній філософсько-естетичній настанові, але також – 

що є мало вивченим – у суто практичних, конкретних, предметних, 

навіть “ремісничих” моментах праці над словом”
448

. Лексичні і 

граматичні засади церковнослов’янської мови – мобільність і 

експресивність дієслівних форм, багатство афіксів і флексій, які не 

мають аналогій у сучасних мовах, лаконізм і динаміка 

синтаксичних структур, етимологічна глибина лексики створюють 

неперевершену глибину духовно-емоційних переживань, ілюзію 

причетності до сакральних подій. Відтак, сам процес перекладу 

розраховує на майстерне використання точно і чітко окресленого 

кола зображальних засобів. “Перекладач, – переконаний 

архієпископ Августин, – повинен мати одночасно глибоку 

філологічну підготовку і неабиякі поетичні дарування. Бо без цього 

переклад богослужбових книг буде виглядати знебарвленим і 

буденним переказом великих поем. Крім того, перекладачеві 

необхідно знати святовітцівське богослов’я, а не схоластичне, щоб 

зрозуміти глибокі за догматичним змістом літургічні тексти”
449

.  

         Безперечно, що така проблема постала перед тлумачами 

Святого Письма на інші європейські мови, що стало можливо 

завдяки рухам Реформації у XV–XVI ст. У першу чергу, спроби 
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перекладу канонічних текстів європейськими мовами 

(французькою, німецькою, англійською, польською, чеською, 

білоруською, українською та ін.) керувались необхідністю зробити 

доступними розуміння Святого Письма широкими верствами 

населення. Відомо, що у Німеччині переклад Нового Завіту був 

здійснений Мартіном Лютером у 1522 р., а у 1534 р. німецькою 

мовою вийшла Біблія. У Британії до перекладу Святого Письма 

долучився оксфордський учений і письменник У. Тайндел, якого за 

це було страчено. Роботу над англійським перекладом було 

завершено в 1535 р. його послідовниками. Католицький переклад 

французькою Нового Завіту був здійснений у 1523 р. Жаном 

Лефевром, а протестантська версія Біблії французькою вийшла в 

1535 р. за авторства двоюрідного брата Жана Кальвіна – П’єра 

Оліветана. У 1551 р. Ж. Кальвін переглянув переклад П. Оліветана і 

в 1553 р. Р. Етьен перевидав Біблію, додавши оригінальну 

нумерацію віршів. Білоруський переклад Біблії був здійснений 

Ф. Скориною та виданий частинами у Празі та Вільно в 1515–

1525 рр. Чеською мовою Біблія з’явилася в 1488 р. (більш точний її 

переклад відомий під назвою ”Кралицька Біблія”, що датується 

1593 р.). У польських перекладах Біблії розрізняють версії, 

здійснені реформатами (Брест 1563 р.), католиками (Несвіж 1572 р.) 

та протестантами (Гданськ 1632 р.). 

          Переклад Святого Письма українською стимулювався 

внутрішніми і зовнішніми чинниками. Окрім бажання наблизити 

Слово Боже до простого люду, появу канонічних текстів 

українською зумовила ще одна особливість. На українських землях, 

як зазначають дослідники, ”між письмовими біблійними текстами й 

усним проповідуванням виникли досить неприємні та небажані 

“ножиці”. Йдеться про те, що книжково-рукописна традиція 

Святого Письма зберігалася на малозрозумілій 

церковнослов’янській мові, усно-проповідницька традиція – на 

народній”
450

. Зовнішніми чинниками перекладів Божого Слова 
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українською вважають зразки чеських, польських, білоруських 

протестантських перекладів Святого Письма. Відомо, що у 

Пересопницькому Євангелії 1556–1561 рр. використано (але не 

дослівно) текст лютеранського Нового Завіту Секлюціана 1553  р. 

(перекладач користувався, крім церковнослов’янського, чеськими і 

польськими джерелами), Євангеліє В. Тяпинського (біля 1570 р.) є 

перекладом соціанського Нового Завіту М. Чеховича 1577 р., 

Крехівський Апостол (біля 1560-х) – переклад із кальвінської Біблії 

1563 р. У 1581 р. з’явилося Євангеліє В. Негалевського, в якому 

майже немає слідів церковнослов’янської мови, проте відчувається 

вплив білоруської й польської мов у лексиці й синтаксисі. Так звана 

Острозька Біблія, видана на Волині (1581 р.), виявляє в своїй 

церковнослов’янщині впливи української народної мови. У цілому 

ж, упродовж тисячолітньої історії українських перекладів Біблії  

“їхній вплив на розвиток загальнолітературної мови то 

посилювався, то послаблювався, однак ніколи не припинявся, 

виявляючи себе як у безпосередньому збагаченні релігійно-

церковного лексикону, так і в рецепції мови художньої 

літератури”
451

.   

        Якими ж були найближчі у часі переклади Святого Письма, що 

могли постати у полі зору Т. Шевченка? І. Дзюба констатує: “В 

його час не було ще перекладів Біблії українською 

новолітературною мовою; Житомирська Євангелія 1571 року, 

староукраїнською книжною мовою, не була йому знайома; 

користувався він російськими виданнями, що зберігали стилістику 

церковнослов’янської мови”
452

. Очевидно, згадуючи це Євангеліє, 

що більш відоме під назвою Волинське Євангеліє і є пізнішою 

версією Пересопницької пам’ятки, до того ж містить лише 

новозавітні тексти, учений дає зрозуміти, що це джерело могло би 
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стати загальнолексичним орієнтиром для Шевченкової поетичної 

образності чи типової біблійної метафорики.  

         Достовірно відомо про Біблію у посмертному описі книг 

Т. Шевченка, де за номером 80 зафіксовано: “Библия, СПб., 1824, 

8°, 1 кн. с автографом”. Відомо, що у 1856 році Т. Шевченко 

подарував примірник Біблії Ф. Лазаревському того ж видання 

1824 р. у вісімку, і в ньому є підкреслення олівцем. Цей примірник 

зараз зберігається у НМТШ (№А – 214). Вчені переконані, що “за 

текстом це видання 1824 – найближче повторення Єлизаветинської 

Біблії (1751). Її канонічний, як на той час, церковнослов’янський 

текст став можливим у результаті послідовного опрацювання 

списку Геннадіївської Біблії (1499) вченими-редакторами 

Острозької Біблії (1583) та кількома генераціями київських учених 

монахів. Видрукуване у вісімку дрібним шрифтом, видання 1824 

було найзручнішим для того кочового життя, що судилося 

Т. Шевченкові, а практична відсутність гравюр-ілюстрацій, не 

нав’язуючи сприйняття тексту художником, сприяла вільній 

мистецькій інтерпретації”
453

.  

         Як вже мовилось вище, збірний, дещо ідеальний образ Книги 

Книг подає Т. Шевченко у своїй повісті “Варнак” (ІІІ, 124). Власне, 

хотілось би знати – яка саме книга послугувала прообразом для 

авторської уяви. Особливого значення в Шевченковому описі 

набуває титульний аркуш. Таке оформлення притаманне 

українській друкованій книзі XVII-XVIII ст., що продовжувала 

традиції, закладені львівською, острозькою, київською друкарнями 

ще в попередній період. “Неодмінні атрибути титульної сторінки, – 

відмічає Я. Ісаєвич, – назва книжки, набрана великими літерами, і 

вихідні дані, обрамлені дереворитною оздобною рамкою — 

“фортою”, яка в ранніх виданнях має вигляд архітектурного 

порталу. З часом до чисто архітектурних колон стали додавати 

оздобний рослинний орнамент, — інколи бічні колони обплетені 
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виноградною лозою. Архітектурна рамка доповнюється клеймами 

із зображеннями святих або свят, алегоричних композицій. Новим 

елементом у розвитку титульного аркуша були рамки без 

фронтону, замість нього центральну частину сторінки оточувала 

складна композиція, в якій численні клейма з’єднувалися 

бароковими гірляндами з листям, квітами, плодами. В деяких 

виданнях Києво-Печерської лаври в нижній частині титульної арки 

вміщували зображення головного лаврського храму Успенського 

собору. Трапляються форти, які своєю структурою нагадують 

іконостас: відповідним чином розміщені гравюри з 

орнаментальним обрамленням, що відповідало іконостасній різьбі. 

Втім, в середині XVIII ст. до ряду гарно оформлених літургійних 

видань повертається класична архітектурна рамка-портал”
454

. 

Видається, що у художньому описі біблійного видання з повісті 

Т. Шевченко чітко передає графічні закони оформлення, 

притаманні для тієї культурно-історичної доби. Прикметно, що 

опис книги закцентовано на її зовнішньому вигляді – можливо так 

виявили себе ті первні естетичного сприйняття стародрука, що 

видавали у Шевченкові художника.  

          Викликає застереження уявна присвята та рік видання, 

вказаний автором: “… изящное киевское издание 1743 [года], с 

высокопарным посвящением гетьману Разумовскому” (ІІІ, 125). 

Так, у реєстрі друкарні Києво-Печерської лаври видання, згадуване 

у повісті, не значиться, а найближче – за 1758 рік не має зазначеної 

присвяти
455

. Я. Ісаєвич пише, що це видання за 1758 р. повторювало 

опрацьовану українськими книжниками Єлизаветинську Біблію 

1751 р., в основі якої лежала Московська Біблія 1663  р., а та, в свою 

чергу, як підкреслювалося в її передмові, була лише передруком “с 

готоваго перевода князя Константина Острожскаго печати 

неизменно, кроме орфографии и некоторых вмале имен и речений”. 
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Передруки тексту Острозької Біблії сприяли тому, що вжитий у ній 

варіант церковнослов’янської мови став найавторитетнішим
456

.  

        До того ж, з огляду на роки життя Кирила Розумовського 

(1728–1803) виходить, що присвятили вказану у повісті Біблію 

гетьману у п’ятнадцятирічному віці. Це можна вважати огріхом, 

однак, зважаючи на “глибинні символічні коди” (Г. Грабович) 

Шевченкової творчості, спрямуємо зусилля на їх бодай часткове 

розшифрування. Ймовірно, поет у символічний спосіб натякає на 

неіснуюче видання Біблії, історію якого, безперечно, знала свідома 

українська інтелігенція – видання так і нездійсненного задуму 

Петра Могили на вшанування 70-ліття виходу першої друкованої 

Острозької Біблії. Це мала б бути Київська Біблія за 1651  р. Відомо, 

що митрополит доручив ченцю-граверу Іллі виготовити близько 

500 ілюстрацій для майбутньої Біблії. Значна частина проекту була 

опрацьована в першій половині 40-х років ХVІІ століття. На жаль, 

дві непередбачені обставини перешкодили завершенню повного 

видання Біблії в середині цього століття в Києві: на початку січня 

1647 р., у 50-літньому віці, після короткочасної хвороби Петро 

Могила помер, а через рік почалася визвольна війна українського 

народу проти Польщі. У зв’язку зі смертю Петра Могили проект 

Біблії так і не був здійснений. Настали тяжкі часи для України, 

відомі у вітчизняній історії як “епоха Руїни”. Від проекту Петра 

Могили залишилося понад 130 гравюр на біблійні теми – ілюстрації 

до перших книг Старого Завіту. Гравер Ілля, вирішивши, що 

видання Біблії не здійсниться, припинив ілюстрування Святого 

Письма на Книгах Царів. Гравюри Іллі збереглися до наших днів, 

нині їх вивчають богослови та мистецтвознавці
457

.  

         Досліджуючи нездійсненний біблійний проект Петра Могили, 

Д. Степовик переконаний, що митрополит не бажав звичайного 

повторення виданої в Острозі 1581 р. Біблії. “Мав би бути інший 

шрифт, зручний для читання. Напевне, лаврські палітурники 

зробили б чудову шкіряну оправу із золотими тисненими літерами 
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заголовка. Сам митрополит написав би передмову. І найважливіше: 

нове київське видання Біблії було проілюстроване кількома 

сотнями гравюр, бо митрополит Петро любив підготовляти великі 

фундаментальні книги і друкувати їх на високому мистецькому 

рівні”
458

. Невідомо, де зберігалися ці гравюри під час 

Шевченкового перебування у Києві і чи він міг їх бачити. Але, 

знаючи зацікавлення його гравюрою, можна припустити, що саме 

ілюстрації Іллі до нездійсненого проекту Петра Могили надихнули 

Т. Шевченка до опису невідомого загалу примірника Біблії у 

повісті “Варнак”: “…большая книга, вроде Четии Минеи, в красном 

сафьянном переплете, с золотыми вытиснутыми и почерневшими 

от времени украшениями. Это была Библия…” (III, 125). 

         У Шевченкові часи відомо про спробу перекласти Євангелії 

новоукраїнською мовою знаним письменником-галичанином 

М. Шашкевичем (кінець 30-х – початок 40-х років ХІХ ст.). 

Зберігся рукопис його перекладу чотирьох глав Євангелія від  

Матвія. В 60-х роках повний переклад Євангелія здійснив 

П. Морачевський, однак через консерватизм російської 

Синодальної цензури публікація була відкладена. Переклад 

П. Морачевського розповсюджувався в рукописних копіях. І лише 

у 1906 році завдяки новим історичним змінам, пов’язаним з 

революційним зривом 1905 р., цей переклад отримав дозвіл на друк 

від Синоду Російської Православної Церкви. Прикметно, що знані 

вчені-філологи того часу – О. Востоков, О. Никитенко, 

І. Срезневський, П. Житецький – високо оцінили перекладацький 

хист П. Морачевського: “Евангеліе, переведенное на 

малороссійское нарѣчіє г. Мораческимъ, есть въ высшей степени 

трудъ замѣчательный и съ учено-филологической стороны, и со 

стороны религіозно-нравственной”
459

. Проте, колоніальне 

становище України продовжувало стримувати український 
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переклад Слова Божого і до українського народу воно дійшло зі 

значним запізненням.  

          Україномовні переспіви псалмів, сюжети з Псалтиря все 

частіше набували поетичних форм у творах П. Гулака-

Артемовського, П. Куліша, М. Максимовича, Т. Шевченка та ін. 

Ідея перекладу Святого Письма українською була особливо 

популярною в Кирило-Мефодіївському братстві, де 

обговорювалися ідеї створення недільних шкіл із викладанням там 

предметів українською мовою і зокрема вивчення рідною мовою 

Закону Божого. Після розгрому організації право українського 

народу на свою мову, літературу, історію продовжували 

відстоювати колишні члени Кирило-Мефодіївського братства й 

прихильники з числа національно свідомої інтелігенції, згуртовані 

довкола часопису “Основа”, що почав виходити у Петербурзі з 1861 

р. Саме зі сторінок цього часопису вперше було повідомлено 

читачів про створення в Петербурзі Громадського комітету для 

збору коштів на видання підручників і Святого Письма 

українською мовою. Атмосфера піднесення, що супроводжувала 

задум впровадження живої української мови у різні сфери життя 

вплинула на П. Куліша і на його переконання у необхідності 

перекладу Біблії, яка через численні перешкоди та невдачі, з 

допомогою І. Пулюя та І. Нечуй-Левицького була надрукована у 

Відні (1903 р.).   

         Попри те, що творча скарбниця Т. Шевченка нараховує 

переклади 11 псалмів, Біблію поет волів цитувати 

церковнослов’янською. Церковнослов’янську Т. Шевченко 

настільки вважав невіддільною від сакральних текстів, що 

мимоволі прохопився у своїх ”журнальних” розмислах: “Читая 

подлинник, т. е. славянский перевод Апокалипсиса…” (V, 136). 

Принаймні, поет ніде не висловлював ідей створення Біблії 

українською мовою. Теоретичних праць Т. Шевченко не залишив, 

але на питання про культурну орієнтацію літературної мови 

відповів своєю творчістю, уводячи до своїх творів пізнього періоду 

все більше церковнослов’янізмів. “Можна здогадуватися, – виснує 
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Ю. Дядищева-Росовецька, – що дедалі глибше поринаючи у 

світоглядні, релігійні глибини, поет і мовно відновлює зв'язок з 

мовою Біблії та літургії”
460

. Вважаємо, що канонічні тексти 

церковнослов’янською для Т. Шевченка були своєрідним потягом 

до “архаїки”. Це можна пояснити тим, що в умовах зростання 

етнічної свідомості виникала потреба шукати “свою античність”, 

корені власної самобутності (Я. Ісаєвич).  Тому Т. Шевченко не 

розглядав церковнослов’янську мову як чужорідну, а активно 

долучав її словотворче багатство до новоукраїнської літературної 

мови. Як зазначає М. Москаленко, “переклади Шевченка, та й не 

лише його, з церковнослов’янської та книжної української на живу 

українську мову в ХІХ столітті аж ніяк не були перекладами з 

“чужого” на “своє”. Адже, крім церковної літератури, природним 

носієм якої було духівництво і до якої так чи інакше прилучалися 

прості люди, селяни, те середовище письменного і неписьменного 

люду, в якому народився і виріс Шевченко, – в народі побутували 

напрацьовані попередніми віками численні писемні та усні твори: 

апокрифи, житія, легенди, бувальщини, перекази духовного та 

мирського змісту…<…>. Переклади Шевченка з 

церковнослов’янської – це пряме і закономірне продовження 

“масового письменства” того часу. Це саме повною мірою 

стосується і наслідувань (“подражаній”), варіацій та переробок 

біблійних, у тому числі євангельських мотивів і сюжетів”
461

. 

 

Між Старим і Новим Завітом: до проблеми діалогічності  

         За час свого існування Біблія увійшла до історії людства не 

тільки як релігійна книга юдеїв та християн, а як складний духовно-

культурний феномен. Прикметно, що текстова природа Книги Книг 

не стала вирішальним фактором зарахування її до зразків 

літератури. Дослідники Біблії вирізняють низку особливостей не 
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властивих для літературних творів, тому вважають то “міфічно-

метафоричним космосом” (Н. Фрай), то “Великим Кодом 

Мистецтва” (В. Блейк). Анагогічне значення Біблійних текстів, 

вважає  З. Лановик, вирізняє їх з-поміж літературних творів, бо “у 

той час, коли зміст літератури полягає у “чистій образності” чи 

імагінативності, Писання, будучи також релігійними документами, 

є поєднанням імагінативного та екзистенційного змістів”
462

. 

Нашарування “змістів” у сакральних текстах сприяло розвиткові 

явищ “оприявлення” та “приховування” смислів, конструювання 

відкритої системи з безмежним простором для розуміння і 

тлумачення саме завдяки наявному контексту. Відтак, Біблія стає 

певним “пратекстом” для багатьох літературних творів. Зокрема, 

рецепція біблійних тем та сюжетів стає особливо популярною для 

митців епохи Романтизму, коли мистецтво, осяяне божественним 

началом, сприймалось як вияв глибинної суті і сенсу 

життєдіяльності.  

          У центрі уваги численних літературознавчих розвідок діалог 

“Шевченко–Біблія” поставав неодноразово (С. Балей, В. Барка, 

Д. Бачинський, Т. Бовсунівська, Г. Грабович, В. Доманицький, 

Л. Задорожна, І. Огієнко, Є. Нахлік, В. Пахаренко, П. Плющ, 

В. Сулима, В. Щурат та ін.), однак  кодифікований універсум 

Шевченкових творів щоразу потребує новітніх методів та стратегій. 

Інтертекстуальний підхід до вивчення біблійних паралелізмів у 

творчому доробку українського поета дозволить акцентувати увагу 

на репрезентації окремих елементів діалогічної практики, у центрі 

якої – тексти Старого та Нового Завіту. 

          На тематичному рівні біблійні мотиви та образи займають 

значне місце у Шевченкових творах. Pецепція Біблії у творчості 

Т. Шевченка є не тільки багатоаспектною, що потребує 

різнорівневих типологічних підходів, але й демонструє глибинні 

структури парадигматики, функцій та форми. Відомо, що персонажі 

Біблії відіграють важливу роль в образному світі Шевченкових 
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творів. У першу чергу, автор розраховує на сприйняття цих образів 

у біблійних смислових горизонтах, а вже потім – у символічному 

чи алегоричному сенсах далеких від першоджерела, як-от образи 

Ісуса, Івана-Хрестителя, Йосипа чи Богородиці у поемі “Марія”. 

Наприклад, Цар Давид згадується не тільки як автор псалмів, але і 

як персонаж Старого Завіту – Книг Царств і Параліпоменон. Його 

образ отримує несподівану інтерпретацію в поемах “Кавказ” та 

“Царі”. У повісті “Варнак” головний герой нагадує оповідачеві 

Мойсея Боговидця. У його оселі на естампі бачимо Йоана 

Богослова. Ідеолог слов’янського відродження Шафарик 

порівнюється з пророком Ієзекіїлем (“Єретик”). Головна героїня 

поеми “Відьма” називає свого кривдника “Іродом нечестивим”. Це 

свідчить не тільки про широкий спектр знань автора у царині 

сакральних текстів (Святе Письмо, агіографічні джерела, 

християнський фольклор), але й демонструє персоніфіковане 

бачення та сприймання того чи іншого біблійного персонажа, 

відхилене від окресленої моделі стереотипу. У переважній 

більшості літературних творів складна палітра смислового 

нюансування торкається не тільки біблійних персонажів, але й 

біблійних сюжетів, мотивів, топосів, хронотопів.  

          І. Шайтанов стверджує, що “інтертекстуальність – це ключове 

поняття компаративістики, яка свідомо (а частіше несвідомо і не 

здогадуючись) звалила на себе вантаж постмодерних 

переконань”
463

. Термін “інтертекстуальність”, запропонований 

Юлією Кристєвою та  поширений сьогодні в літературознавчих 

дослідженнях, є загальною назвою “міжвисловлюваного процесу, 

який творять літературні висловлювання (літературні твори–

тексти), вступаючи між собою в найрізноманітніші види складних, 

але, що найважливіше, внутрішніх зв’язків”
464

. Саме не 

встановлення, а осмислення культурних контактів становить 

інтерпретацію текстів, що ґрунтується на синхронному та 
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діахронному зіставленні культурно-мистецького поля. Панораму 

діалогічності біблійної топіки Шевченкових творів увиразнює 

“п’ятірна” концепція транстекстуальних реляцій Ж. Женетта
465

.  

          Так, у поезії митця чітко проступає власне 

”інтертекстуальність” (”текст у тексті”, гра цитат, алюзії тощо), що 

є першим рівнем внутрішньотекстових дискурсів. До них 

відносяться перегуки “Книги Йова” та “Москалевої криниці”
466

, 

алюзії біблійного братовбивста, мотив страждання невинних 

(проблема теодицеї), топоси розпинання, гріха, пекла та раю, 

апосольства чи профетизму, наслідування Ісуса Христа, ідеї 

християнського подвижництва, міленарні візії тощо.  

         Значну частину інтертекстуальності становлять цитування та 

ремінісценції. Так, до художнього дискурсу творів Т. Шевченко 

неодноразово залучає уривки зі Святого Письма, Псалтиря чи іншої 

богослужбової літератури, літургійні та інші обрядові дійства тощо. 

Наприклад, у “Гайдамаках” використаний рядок церковної пісні, 

що виконувалася під час вінчання (I, 179), до сюжетної канви 

поеми “Москалева криниця” входить обряд поминання покійних з 

читанням псалмів та співом заупокійних тропарів: “За упокой душі 

її / Псалтир почитає, / Потім собі тихесенько, / Тихо заспіває  / Со 

Святими; та й заплаче…” (II, 242).  

         Упадає у вічі особлива увага Т. Шевченка до Псалтиря. Так, у 

повісті “Наймичка” цитується Псалтир, що його читають Яким 

(псалм 1 “Блажен муж…”, 26 “Господь просвіщеніє моє…”, 36 “Не 

ревнуй лукавнующим…”, 67 “Да воскресне Бог…”, 90 “Живий в 

помощі Вишнего…”), отець Нил  (псалом 69 “Боже, в помощь мою 

вонми”). Сліпий Коля з повісті “Несчастный” (1855) знає напам’ять 

десятки псалмів і читає Псалтир у церкві та за небіжчиками, що 

перегукується з фактами Шевченкової біографії. Улюблений 

псалом Колі “Не ревнуй лукавнующим, ниже завидуй творящим 

беззаконне” (Пс. 36:1). У повісті “Капітанша” Туман у шпиталі 
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цитує псалом 50 “Помилуй мя, Боже”. Згадуються псалми і в інших 

творах Т. Шевченка (повість “Княжна”, “Близнецы”, поеми 

“Тризна”, “Перебендя”, “Слепая” та ін.). Словом, Псалтир поет 

цитує чи не найчастіше. З Євангелія використовуються такі 

структурні компоненти, як притчі. А саме: про сіяча (Мт. 13:3–23) у 

повісті “Близнецы”, в поемі “Марія”, в поезіях “Чигирине, 

Чигирине…”, “Не нарікаю я на Бога…”; про блудного сина 

(Лк. 15:11–32) в повісті “Близнецы” та серії сепій; про Лазаря 

(Лк. 16:19–31) в поезії “Перебендя”; про кукіль (Мт. 13, 8) у поезії 

“Во Іудеї во дні они…” та в авторському відступі повісті 

“Близнецы”. С. Росовецький вважає, що в дискурсивно-

соціологічній площині залучення такого роду біблеїзмів не тільки 

демонструвало культурно-історичний контекст, але й допомагало 

тодішньому неосвіченому читачеві зрозуміти поезію 

Т. Шевченка
467

. 

          Другий рівень дискурсивної практики (паратекстуальність) 

становлять епіграфи, надтекстові цитати зі Святого Письма, які 

використовує поет у низці своїх творів. О. Куцевол стверджує, що 

Т. Шевченко, використовуючи біблійні епіграфи в поемах “Сон 

(Комедія)”, “Кавказ”, “І мертвим, і живим…”, “Єретик”, “Неофіти”, 

“Тризна”, “Великий льох”, “Марія”, програмує оцінку читачами 

описаних подій та персонажів відповідно до вищих людських 

цінностей, закладених у Святому Письмі
468

. І. Ісіченко доводить, 

що біблійні цитати позначають моменти найбільшого творчого 

піднесення Т. Шевченка і стають ключем до поетичного коду 

концептуально наймісткіших творів. На думку дослідника, 

особливо це властиво для творчості періоду “трьох літ”. Як відомо, 

авторська збірка відкривається цитатою з “Плачу Єремії” (Плач 

5:7–8; 12–14) – зворушливого голосіння за зруйнованим 

Єрусалимом. Т. Шевченко алюзивно покликується на слова з Біблії, 

суголосні його настроям переосмислення ранньоромантичної 
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ідеалізації гетьмансько-козацького досвіду державотворення. 

Падіння гетьманської держави, знищення Січі, до котрих 

неодноразово повертається поет у цей період, набувають 

провіденційного змісту в перспективі біблійного навчання про 

побудову “Небесного Єресалиму” замість оплакуваного Єремією 

столичного граду
469

. Отже, епіграф у творах Т. Шевченка виступає 

важливим композиційним елементом, особливим метонімічним 

знаком, що імпліцитно вказує на його зв'язок з іншим художнім 

явищем. 

          Окремо наголосимо на метатекстуальному рівні запозичень. 

До таких належать “подражанія” біблійним пророкам Ісайї, 

Ієзекіїлю, Осії. До них жанрово близькі початкові рядки 

“Гайдамаків” – віддалена варіація одного з відомих мотивів 

біблійної “Книги Еклезіаст”; перші три розділи поеми “Царі” – 

поетичні переробки 11-ї та 13-ї глав “Другої книги Самуїлової” та 

1-ї глави “Першої книги Царів”; сатиричний вірш “Саул” – вільна 

авторська варіація 8–10 глав “Першої книги Самуїлової”
470

.  

Важливим виявився для поета вплив такого жанру біблійної поезії 

як молитва. Ірина Даниленко вважає, що молитва у Шевченкових 

поезіях “слугує більш або менш очевидним засобом вираження 

світовідчуття поета, а в багатьох випадках – це ознака побожності 

українського народу як вияв його духовності”
471

. Вона виступає і як 

окремий твір у доробку Т. Шевченка, і відіграє роль структурного 

компонента великих за обсягом творів (“Гайдамаки”, “Слепая”, 

“Гамалія”, “Тризна”, “Єретик”, “Кавказ”, “Невольник”, “Варнак” та 

ін.). Тут зустрічаємо і переспів канонічних молитовних текстів, і 

різні жанрові модифікації (сповідь, заповіт, молитва-медитація, 

молитва-бесіда тощо).  

          У великих за обсягом творах на біблійну тематику, особливо 

у “Царях” чи “Марії”, відчутне інтертекстуальне засвоєння 
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наративних прийомів організації прозового тексту, властивих 

Біблії. Дослідники вважають такими, що походять від поетики 

старозавітних текстів, Шевченкові описи і характеристики, 

побудовані не на об’єктивному зображенні людей, явищ і речей, а 

на враженнях від них, як правило своєрідних та експресивних
472

. 

Зокрема, Т. Бовсунівська стверджує, що біблійний паралелізм у 

творчості Т. Шевченка простежується як універсальний 

наратологічний принцип, і як традиційна смислопороджуюча 

універсалія: “Паралелізм є тим універсальним принципом 

групування матеріалу, який дає змогу сполучати хронологічно 

віддалені події та постаті, водночас зберігаючи залежність від 

першоподії, первообразу. Як і в Біблії, у “Кобзарі” спостерігається 

саме цей принцип “нанизування” творів”
473

. Схоже, що у 

поетичному доробку Т. Шевченка відбувається адаптація 

смислотворчих ознак сакрального зразка, що є наслідком ще одного 

рівня діалогічної взаємодії тексту та першоджерела, тобто Біблії – 

архітекстуальності – найабстрактнішого типу, що охоплює “реляції 

між текстом і його жанрово-видовою надструктурою, реляції, які 

існують імпліцитно й уловлюються тільки за умови їх 

порушення”
474

.  

           Прикметною є міра зацікавлення Т. Шевченка 

старозавітними чи новозавітними образами, мотивами, подіями. 

Дослідники вважають, що у Шевченка “більший інтерес 

виявляється до персонажів та подій Старого Завіту, фактично 

ігнорується моральна своєрідність Христового вчення, помітна 

незацікавленість (за великої уваги до постатей Богородиці та 

Йосипа, також і до обставин Народження) Його біографією між 

народженням та розп’яттям, як і есхатологічною сутністю 

християнської апокаліптики”
475

. Натомість І. Ісіченко переконує, 

що “історія земного життя Ісуса Христа для Т. Шевченка є 
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передусім вершиною змагань за свободу людської особистості від 

влади насильства, облуди, гріха. Підкреслюються людська природа 

в особі Спасителя, Його конфлікт з владою та неcприйняття Його 

навчання послідовниками (вступ до поеми “Неофіти”). 

Інтерпретуючи євангельську історію, Т. Шевченко не заперечує її 

сакраментального сенсу, але зображує головно один – людський – 

аспект її”
476

. Додамо, що художня інтерпретація образу Христа у 

Т. Шевченка більшою мірою, ніж інші образи біблійної ґенези несе 

на собі відбиток суспільно-історичної ситуації. Іноді у творах 

проступає підтекстове ототожнення ліричного героя з 

євангельським Ісусом. Особливо це відчувається у інтерпретаціях 

канонічних мотивів катування та розпинання – “страждань 

Христових”. Так, образ Христа у Шевченкових творах присутній і в 

іманентному євангельському каноні, і в авторській рецепції з 

низкою прихованих екзистенційних суперечностей. 

         Симпатія Т. Шевченка до настроїв Старого Завіту, на нашу 

думку, визначається особистісними поглядами поета. Про 

уподібнення автора в діалогах з Богом старозавітним пророкам 

підкреслюють у своїх розвідках В. Домашовець, М. Ласло-Куцюк, 

В. Мокрий Д. Наливайко, Є. Нахлік,  Л. Плющ, В. Щурат та ін. У 

ранніх творах новозавітне непротивлення злу насильством було для 

Т. Шевченка не досить переконливим постулатом у боротьбі. Поет 

вважає малоефективними євангельські заклики “творити добро”, 

коли реалії вимагають жорстокої боротьби. Наприклад, у поемі 

“Слепая” (1842) використовується опозицію “мати–дочка”, де мати 

покірно несе свій хрест, а її дочка Оксана, повторивши шлях 

матері, не вибачає свого безчестя, відплачує панові, влаштовуючи 

пожежу, та гине сама. Автором конструюється певна опозиція: 

мати, що сповідує християнський принцип покірності, та її донька, 

яка обирає помсту, стаючи на бік “гайдамацьких” героїв 

Т. Шевченка. При цьому автор не демонструє видимих симпатій до 
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тої чи тої сторони. Очевидно, поет вибудовує паралель між 

власними переконаннями, які зазнавали змін впродовж життя.  

         З роками під дією життєвих перипетій відбувалися зміни в 

християнському світогляді Т. Шевченка, і правдиве прощення стає 

більш прийнятним та доцільним. Про це, зокрема, можна судити з 

поеми “Відьма”, у якій головна героїня, замість помсти, обирає 

шлях прощення. І автор повністю поділяє такий моральний вибір: 

“Моя се мати і сестра. / Моя се відьма” (I, 266) та надає перевагу 

новозавітній заповіді непротивлення злу насильством, 

демонструючи власну позицію. Така позиція близька до розмислів 

Г. Костельника, які він виклав у праці “Світ, як вічна школа” 

(1931). Зокрема, богослов змушений визнати певну доцільність 

існуючого зла. Він звертається до тези про ”світ як вічну школу” і, 

відповідно, обґрунтовує “шкільну” функцію зла: “Світ так 

створений, щоби людина вчилася пізнавати в ньому добро й зло, 

висше й низше, буття й небуття. Система світа – се система всяких 

категорій добра і всяких категорій зла. Се наче райське “дерево 

пізнання добра й зла”
477

.  

           Якщо за частотою звертань до персонажів та образів у творах 

Т. Шевченка перед веде Старий Завіт (очевидно поета тут 

привабила яскравість героїв та широта інтерпретації), то в 

біблійних мотивах, використаних поетом, поряд зі старозавітними 

сюжетами сусідує рецепція новозавітних ідей “прощення”, 

“апостольства як діяльного наслідування Ісуса Христа”, “Ісуса як 

Сина Божого”, “Благовіщення”, “Воскресіння з мертвих”, 

“блудного сина”. Так в художній парадигмі Т. Шевченка 

проступають закономірні процеси еволюції, духовного розвитку, 

відображені у “переростанні” “старих законів” Завіту до “нового 

слова” Євангелія.  

         На думку Т. Бовсунівської, “сталість антагоністичного й 

антиномічного тематичного протистояння в Шевченка мотивується 

закономірностями пробіблійного мислення поета, вихованого на 
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візантійській церковній традиції (підкреслення наше. – О. Б.), в якій 

переживання образної думки протиставляється доведенню її у 

західній традиції. Зіставлення превалює над визначенням. Зате в 

поезії Шевченка бачимо ту властивість, яку має Біблія і на яку не 

раз вказували біблійні екзегети: тематичний паралелізм “Кобзаря” 

дає змогу вільно просуватися просторами поетичної думки, 

поєднуючи твори за тематичною окресленістю – як за принципом 

спорідненості, так і за принципом антагонізму чи 

антиномічності”
478

. Досліджуючи типологічні паралелі між Біблією 

і “Кобзарем” Г. Штонь, зокрема, зауважує, що той ніколи не був 

виключно літературним явищем, адже “у кожної нації є такі 

абсолютно перші Книги, де виказано те, що складає початковий дух 

народу. В такому сенсі ці пам’ятки являють собою не що інше, як 

істинні основи свідомості народу…”
479

. Розмаїття методологій, 

методик, методів демонструють масштабність вимірів рецепції 

Біблії у творчому доробку українського генія, але саме “Кобзар”, 

“можна, і необхідно витлумачувати як документ містерійного 

взірця, себто як книгу, що відбила (при цьому з дивовижною 

духовною автентичністю) шлях своєрідної метанойї її автора, її 

виростання з людини “ветхої”, чи традиційної в людину нову, котра 

отцями Церкви витлумачується як людина християнська”
480

. 

 

 

Біблійна топіка у творчості Т. Шевченка 

 

         Як відомо, характерною рисою літературної творчості епохи 

Романтизму було звертання до біблійних мотивів та образів. Митці 

наснажувалися розмаїттям “вічних” сюжетів: з одного боку – 

зберігаючи біблійні конотації, з іншого – застосовуючи широку 

палітру смислового нюансування. Не виключенням стала й 

творчість Т. Шевченка, в якій біблійні мотиви, сюжети, образи 
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складають вагому частину і літературних творів, і малярських. 

Зазвичай, вивчення мистецької спадщини Т. Шевченка зберігає 

ознаки диференційованого підходу, коли об’єктом наукових студій 

постає тільки якась із граней непересічного обдарування: поетична 

творчість (праці В. Бородіна, М. Бородінової, Л. Задорожної, 

Є. Кирилюка, Л. Кодацької, Є. Нахліка, Л. Новиченка, 

В. Смілянської, Н. Чамати, В. Шубравського), прозові твори 

(М. Антоновська, С. Гетьман, Н. Грицюта, Л. Кавун, В. Поліщук), 

драматургія (В. Коломієць, П. Рулін) чи малярство (Д. Антонович, 

В. Горленко, Я. Затенацький, Б. Лепкий, А. Мовчун, О. Новицький, 

С. Раєвський, В. Рубан, В. Яцюк).  

         Про необхідність комплексного підходу у дослідженнях 

шевченкознавців з урахуванням інтеракційних явищ та аспектів 

взаємодії поетичних та пластичних мистецтв у творчому доробку 

Т. Шевченка неодноразово вказували Г. Жулинський, Г. Клочек, 

Л. Левчук, Е. Рибалт та ін. На сьогодні у напрямку 

інтердисциплінарних підходів до мистецького спадку Т. Шевченка 

здійснюють свої розвідки Л. Генералюк, Д. Степовик, М. Тарасова, 

З. Тарахан-Береза, І. Фізер та ін. Окреслений вектор досліджень ще 

не вичерпав своєї актуальності, оскільки явища міжвидової 

взаємодії мистецтв у самобутній манері митця, так щедро 

обдарованого Богом талантами, ще потребують комплексного 

вивчення. Задля з’ясування особливостей взаємодії поетичного 

мислення й малярського “бачення” сакральних образів, мотивів, 

сюжетів у творах Т. Шевченка пропонується аналіз біблійної топіки 

у контексті синергетичного бачення та “теорії творчої діяльності” 

(Л. Виготський, О. Леоньєв, В. Моляко, С. Рубінштейн та ін.),  в 

якій вагоме місце займає діалог творця зі світом, що здійснюється 

за допомогою різнорідних знакових систем.  

 

Іконографічні сюжети малярських творів 

          Метою цього підрозділу є іконологічний аналіз біблійної 

топіки малярства Т. Шевченка. Іконологічний аналіз за 

Е. Панофським включає в себе три види інтерпретації художньої 
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творчості: 1) доіконографічний аналіз, що виявляє первинний 

сюжет; 2) іконографічний аналіз, до якого входить з’ясування 

канонічних фабул та сюжетів, характерних для даної епохи; 

3) власне іконологічний аналіз, що узагальнює загальні моделі 

епохи та конкретне смислове навантаження даного малярського 

полотна. Для здійснення такого аналізу вчений пропонує такі 

засоби інтерпретації, як практичний досвід, знання літературних 

першоджерел, синтетична інтуїція
481

.  

         Художнє вираження Т. Шевченка одразу в декількох 

артистичних доменах завжди викликало зацікавленість у 

інтерпретаторів його творчості. Проте множинність творчих виявів 

для самого митця становила тільки форму пізнання дійсності й 

самопізнання. Як слушно зауважує Л. Генералюк, “аспект 

збагачення літератури образотворчим мистецтвом – справді 

унікальний у творчості Т. Шевченка. Зорові образи у його поезії та 

прозі зумовили специфіку мови й літературного стилю: мова 

Т. Шевченка характеризується винятковою ясністю, чіткістю, все 

мовлене ним легко запам'ятовується, воно наочне, об'ємне. Адже 

він підключає, окрім мовленнєво-абстрактних структур відомості, 

структури візуальні, які пробуджують потрібні митцеві почуття й 

асоціації. Саме завдяки зримості, предметності мовленого 

письменник легко керує нашою уявою, асоціативним потоком. 

Поет, який підключає силове поле інших мистецтв, оформлюючи 

свої ідеї чи ту інформацію, яку хоче вкласти в читача, завжди 

перемагає “просто поета”
482

.  

         В. Яцюк вважає, що ця прикметна риса творчості Т. Шевченка 

має універсальний характер. “Повторювані образи, символи, теми, 

мотиви, сюжети, – зауважує вчений, – зустрічаємо не тільки в 

межах одного жанру. Вони у вигляді варіантів “мандрують” із 
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одного виду мистецтва в інший”
483

. Як приклад, наводиться 

однойменні твори “Наймичка” (поема і повість), “Катерина” (поема 

і картина), “Тополя” (балада і малюнок), “Тріо” (малюнок і 

барельєф), автоілюстрації Шевченка (“Мар’яна-черниця”, 

“Слепая”, “Відьма”). У своїх шевченкознавчих розвідках Б. Лепкий 

підкреслює синкретичну природу мистецького дарування 

Т. Шевченка. Так, повісті “Княжна”, “Варнак”, “Наймичка” 

викликали у науковця асоціації не лише з відповідними ліричними 

аналогами, а й з різними жанрами сакрального образотворчого 

мистецтва: прозові – з іконами (станкове малярство), а поетичні – з 

фресками (монументальний живопис)
484

. Прикметно, що для 

Т. Шевченка і малярство, і література стали виразниками ідей 

“цілісного мистецтв”, що були популярними серед європейських 

романтиків того часу. Навряд, чи український митець був знайомий 

з теоретичними положеннями “універсального твору”, проте його 

творча енергія доволі часто виливалась як на полотна, так і у 

поетичне слово, відтворюючи єдиний художній задум за 

допомогою суміжних артистичних сфер.      

          Біблійна тематика “не становить окремого жанру в малярстві 

та графіці Шевченка – вона присутня в усіх жанрах і в певному 

сенсі є духовним стрижнем усього мистецького доробку”
485

. У 

малярській спадщині Т. Шевченка привертає увагу не стільки 

застановлення митця над біблійними темами, що радше має ознаки 

традиції, скільки його тяжіння до написання власне ікон. Ікону 

вважають витвором “свідоцьким”, який поєднує світ 

трансцендентальний і реальний, світ духовний і тваринний, світ 

божий і земний. Вона має велику силу втіленого в неї рятувального 

Божого Духу і завжди софійна у своїй сутності, бо є втіленням 
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небаченого Бога, який через неї проголошує свою любов до 

людей
486

. “Свідчення про світ духовний, – зауважує 

П. Флоренський, – існує в поглядах всієї стародавньої філософії. 

Ось чому справжніх богословів і справжніх іконописців одинаково 

називали філософами. Іконопис є метафізика, як і метафізика – 

свого роду іконопис слова”
487

. У духовних постулатах православ’я 

ікону вважають посередником синергії людини з Богом. Ці 

твердження спираються на розмисли Псевдо-Діонісія Ареопагіта та 

Йоана Дамаскіна про те, що людина для пізнання божественного 

потребує “духовної милиці”, і саме іконічні образи є єдиним 

матеріальним посередником для грішної людини під час сходження 

до нематеріального, до пізнання трансцендентного
488

. 

Гносеологічна функція ікони полягала в тому, що образ — це 

важливий засіб пізнання світу людиною.  

         Тяжіння Т. Шевченка до іконографічних сюжетів можна 

пояснити загальними настроями української ментальності. Ця 

специфічність, на думку І. Федя, “полягає у суб'єктивному, а не 

об'єктивному “всезагальному” пізнанні. Все, про що йдеться у 

Святому Письмі переживається суб'єктом як особиста драма, бо 

мислиться як досконале та ідеальне, народжене типом мислення, 

що не схильний до відірваного від життя філософського 

теоретизування, яким є “александрійсько-біблійне”, зорієнтоване на 

пошук правди”
489

. Так Т. Шевченко бачить крізь призму ікони 

навіть ті сюжети, які, на перший погляд, далекі від церковно-

релігійних канонів. Прикладом є славнозвісна “Катерина” (1842), 

вважає М. Попович. Аналізуючи полотно, вчений слушно зауважує: 

“Тут на одній площині – і нещасна покритка, і москаль, який втікає 
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від неї, і народний тип з ложкою, яку щойно вирізав із дерева, і 

якісь господарські знаряддя, і млин, і дуб… . Навіть не багатство 

фарб і сила світла вирізняють цю олійну картину, а її 

переповненість символічно значущими деталями, які розповідають, 

а не діють по-художницьки безпосередньо, які в сюжеті навіть 

різночасові, що можна зустріти тільки в старій іконі (підкреслення 

наше. – О. Б.). “Катерина”, будучи твором цілком сучасним за 

технікою малярства, може вважатися відтворенням певних 

народних, іконописних принципів…”
490

. Розвиваючи цей вислів, 

можна припустити, що у тих полотнах Т. Шевченка, які, на перший 

погляд, здаються далекими від іконографічних сюжетів, 

проявляється художньо-естетичне бачення, закорінене у східну 

іконописну школу.  

           Разом з тим Т. Шевченко неодноразово ословлював своє 

критичне ставлення до художніх засад “псевдовізантійських 

дивацтв” (Д. Степовик) – ікон, що їх мав можливість споглядати у 

російських храмах. Про це йдеться в численних щоденникових 

записах, коментарях щодо морально-етичних чи мистецьких 

цінностей московських наступників візантійської духовної 

традиції
491

. Серед причин прискіпливого ставлення до зразків 

візантійсько-суздальської школи П. Зайцев вирізняє наступні: у тих 

роках не знали й не вивчали візантійського мистецтва; зрештою, 

Т. Шевченкові, як учневі класичної школи, це мистецтво ніколи не 

могло подобатися і, останнє, – московські іконографи довели до 

крайностей візантійські стилізовані засоби
492

. З тезами дослідника 

можна погодитись вибірково, позаяк викликає сумнів, що зразки 

візантійського мистецтва були чужі для сприйняття Т. Шевченка. 

Відомо, що митець був знайомий із справжніми зразками 

візантійської іконописної традиції – київською школою іконопису, 

здобутки якої міг бачити у під час відвідин українських храмів та 
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монастирів. Імовірно, що бажання малювати зародилось у малого 

Тараса саме під впливом споглядання сакрального живопису у 

тогочасних українських храмах, адже “Шевченко народився і 

провадив своє дитинство й отроцтво в краю давнього й дуже 

розвиненого так званого богомазства, як називали ікони народних 

майстрів. Ікони були дуже гарні, барвисті, ясних кольорів та 

народних типажів ликів святих. Своєрідна фольклорна естетика в 

ділянках рисування і малювання формувалася у Шевченка саме у 

рідній Звенигородщині, задовго до вступу його до Петербурзької 

Академії мистецтв”
493

. Тому джерела свого малярського стилю, 

переконаний Д. Степовик, Т. Шевченко взяв “з отих уроків 

богомазного ікономалювання у сільських дяків навколишніх сіл”
494

. 

Безперечно, що ікони київської школи разюче відрізнялись від 

“суздальських” аналогів з темно-коричневими ликами, широко 

розплющеними очима та зворотною перспективою. 

          Аналізуючи характер християнської традиції Шевченкового 

краю, В. Пахаренко приводить звіт В. Доманицького про іконопис 

Звенигородщини XVIII – початку ХІХ ст. Дослідник обстежив 36 

церков у багатьох селах повіту, виявив в іконописі деякі впливи 

уніатські чи навіть римо-католицькі, проте жодних російських. 

Найбільше в іконах краю “черть мѣстнаго украінскаго художества”. 

Приміром, на образах, що змальовують притчу про десять 

розумних і дурних дів, діви обов’язково у вінках з квітів, у 

стрічках, у червоних черевиках. Так, в українських старовинних 

строях зображалася свята Варвара. Наприклад, на іконі, що 

зберігалася в Лебединській церкві, зліва від Варвари на віддалі йде 

по мосту старець, обвішаний торбами, з хлопчиком-поводирем, а на 

березі річки сидять двоє селян-українців і вудять рибу. Схожих 

прикладів у описі В. Доманицького рясно
495

. 

          Характерне для Т. Шевченка ототожнення усього 

“візантійського” з імперським режимом Росії поширювалося у його 
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свідомості і на мистецьку сферу. Це врешті й призвело до факту 

неприйняття феномену “суздальських” ікон, які, попри все, теж є 

виявом спадкоємства все тієї ж візантійської школи іконопису. 

Безперечно, що психологічна основа позитивної чи негативної 

оцінки того чи того явища ґрунтується на механізмах 

трансформації смислових утворень. Так, А. Асмолов вирізняє дві 

істотні ознаки терміна “смислові утворення”: по-перше – це 

деривативність від реального життя суб’єкта, його об’єктивної 

позиції в суспільстві, по-друге – незалежність від усвідомлення (на 

відміну від знань і вмінь смислове утворення не піддається 

контролю). Дослідник вважає, що смислові утворення є 

глибинними структурами особистості. Вони суттєво відрізняються 

від поверхових утворень свідомості. Головна відмінність полягає в 

тому, що зміна смислових утворень завжди пов’язана зі зміною 

діяльності суб’єкта. Саме у мистецтві, на думку вченого, 

втілюється така форма спілкування, що долає байдужість значень і 

передає особистісні смисли
496

. Тому естетичне неприйняття поетом 

візантійського мистецтва у його спрощеному, “суздальському” 

варіанті необхідно розглядати через призму політичної 

репрезентації “візантійства”. 

           Біблійна топіка у малярстві Т. Шевченка спирається на 

старозавітну та новозавітну ґенезу. Зазначимо, що на євангельських 

ремінісценціях вибудувано сюжетні композиції таких творів, як 

сепійні ескізи “Розп’яття” (1850), “Воскресіння” (1853?), сепії 

“Апостол Петро” (1851), “Звільнення апостола Петра з в’язниці” 

(1833/37?), офорт “Свята родина” (1858), сепії “Святий Себастьян” 

(1856), “Самарянка” (1856), “Благословіння дітей” (1856), “Притча 

про робітників на винограднику” (1858). Захоплення Т. Шевченка 

іконічними сюжетами у малярстві прийнято пояснювати 

настановами К. Брюллова до черпання творчих ідей з Біблії. Проте 

первинним поштовхом для митця стала українська іконописна 

школа, споглядати яку митець міг ще змалку під час відвідування 
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національних святинь, під час спроб перейняти малярські секрети у 

дяків-богомазів. “Шевченко мав поважні знання в ділянці 

ікономалярства, – зауважує Д. Степовик, – ще з дитинства малював 

ікони у дяків; потім у Петербурзі – при розписах православної 

каплиці у групі малярів-студентів Академії мистецтв під 

керівництвом Василя Ширяєва. Якщо Карл Брюллов навчав 

Шевченка історичному малярству, то ікономалярству навчав 

українець Іван Сошенко, сам чудовий ікономаляр”
497

.  

          У попередніх розділах вже йшла мова про сепійні ескізи 

“Воскресіння” та “Розп’яття” як іконографічні спроби Т. Шевченка. 

Свідчення про ще одну залишив М. Сумцов – це запрестольний 

образ, що називається ”Спаситель”. Так, вчений описує полотно, 

виставлене у художній галереї Б. Філонова у Харкові: “На видном 

месте висит большая картина Шевченка “Спаситель”, вершиной 

аршина два и шириной полтора, в большой золоченой раме, в 

верхней своей части закрывшую надпись І. Н. Ц. І. – обычную в 

запрестольных образах. По преданию, картина эта была нарисована 

Шевченком, по заказу крестьян, в одну сельскую церковь как 

запрестольный образ; но затем сельское общество прислало других 

своих представителей, которые визвали чем-то неудовольствие 

художника, и картина была им продана петербуржской школе 

рисования и живописи. <…> Работа чистая, краски свежие, отлично 

сохранившиеся, но стиль чисто академический. Христос изображён 

по пояс в профиль со взором, обращенным в небеса. Лик, в 

запрестольном образе, исполнен величавого достоинства и носит 

печать сердечной доброты”
498

. Вже тоді існували сумніви, чи 

належала картина пензлю Т. Шевченка, та й подальші спроби 

встановлення авторства залишились безрезультатними, оскільки 

сам твір був утрачений під час німецько-фашистської окупації
499

.          
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         Про захоплення Т. Шевченка іконографічними сюжетами 

свідчить інформація про написання ним ікони “Христос 

благословляє хліб”
500

, в основі якої лежить євангельський сюжет з 

Євангелія від Луки (Лк. 24:30-32). Ікона двобічна, на іншій стороні 

зображено св. Дмитрія. За спогадами В. Демича, ікона належала 

його дядькові і була так близька його серцю, що “ею старик 

благословил на смертном одре свою единственную дочь…”
501

. 

Прикметним для двобічних ікон, які ще називали ікони-таблетки 

(термін А. Анісімова), було те, що вони сягають не візантійської 

традиції, а є “винаходом” виключно давньоруських майстрів. 

Дослідники, що обстоюють цю думку, посилаються на свідчення 

антиохійського патріарха Макарія, який відкрив для себе це явище 

під час подорожі до Русі в першій половині XVII ст.
502

. Відтак, 

звертання Т. Шевченка до різновиду ікони-таблетки свідчить про 

його глибокі знання давньоруських іконографічних традицій та їх 

творче продовження.  

          Існують припущення, що Т. Шевченко долучався і до 

реставрації ікон. На переконання дослідників (В. Жадько, В. Лис, 

П. Мазур та ін.), у 1846 році під час Археогрфічної експедиції у 

с. Секунь на Волині Т. Шевченко відреставрував запрестольну 

ікону “Діва Марія”, про що є запис в документах парафії, в якому 

значиться, що “в 1846 году образ сей (“Образ Божої Матері за 

Престолом”. – О. Б.) рештаврирован проезжим живописцем 

Тарасієм Шевченком”
503

.                 

  Відомо, що серед новозавітної іконографії візантійський 

обряд велику увагу надавав мотиву “страждання за віру”. Цей 

мотив, що використовувався у житійній літературі, становить 

вагому частину Шевченкової рецепції іконографічних сюжетів. Так 

малярське втілення апостола Петра з’являється як осердя 
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композиційного задуму в сепіях “Звільнення апостола Петра з 

темниці” та “Апостол Петро”.  Щодо першого твору, то його 

сюжетом є біблійна розповідь про царя Ірода, який, переслідуючи 

християн, ув’язнив апостола Петра. Вночі, коли Петро заснув, 

з’явився ангел Господній, світло осяяло темницю і приречений на 

смерть апостол був звільнений (Діян. 12:6–7). Дослідники 

вважають, що твір Т. Шевченка, очевидно, був вправою з 

копіювання “оригіналів”, ймовірно з фрески Рафаеля, чим тоді 

починали навчання художники. В. Ширяев, перший вчитель 

Т. Шевченка у Петербургу, що дав йому ази живопису і рисунку, 

заохочував своїх учнів малювати міфологічні та історичні фігури. 

Саме для таких вправ з копіювання і потрібні були естампи. Про 

естампи з творів Рафаеля, що були у Ширяева, Шевченко згадував 

у повісті “Художник” (1856) і ними міг тоді скористатися. Окрім 

навчальних цілей, біблійний сюжет міг відповідати ситуативному 

психологічно-емоційному настрою Т. Шевченка, адже саме на той 

час припадають події, пов’язані зі звільненням його з кріпацтва.   

Л. Генералюк зауважує, що саме узагальнена тема “звільнення” 

як такого є центральною у цьому творі. “Не випадково Шевченко, – 

зауважує дослідниця, – не відзначив на рисунку деталей, котрі є у 

Рафаеля: головний атрибут в’язниці – ґрат на вікні, стражників у 

латах, дещо театральних ланцюгів, у які закований апостол. Відтак 

певна амбівалентність образу – візуально майже нічим не скутий 

в’язень (зв’язані лише кисті рук), суб’єктивне трактування фігури 

ангела – дозволяє ширше “прочитання” рисунка, в який внесено 

індивідуальний зміст”
504

. Даний сюжет не має прямих цитацій у 

поетичних творах Т. Шевченка, проте на алегорично-асоціативному 

рівні як метафора “волі”, “звільнення” є однією зі стрижневих 

елементів художнього світу митця. І якщо на генетичному рівні 

співмірність малярського сюжету про звільнення апостола та 

поетичні втілення мотиву “волі” далекі від спільного коріння, то на 
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духовному рівні емоційний досвід все ж переноситься на знакову 

систему слова як проекція емпатогенної ситуації. 

           Ще один сюжет щодо апостола Петра втілений Шевченком у 

сепії “Апостол Петро”, що, порівняно з естампом, відноситься до 

пізніших робіт. У списку Г. Честахівського значиться, що рисунок 

зроблено під час заслання в Новопетровському укріпленні
505

, проте 

дати написання – з червня по серпень 1851 року – співпадають з 

термінами Каратауської експедиції. У творі продовжено тему 

просвітлення, незламної віри, перемоги Божого начала в людині 

через страждання. Т. Шевченко подає образ апостола в момент 

страти: він стоїть перед хрестом, напівоголений, піднявши до неба 

очі. Руки його широко розставлені, ніби заздалегідь приготовані до 

страти на хресті. У цьому жесті можна прочитати приховане 

послання: людина на той світ не може нічого забрати, вона 

відходить з пустими руками, про що говорив і Христос: “Не 

збирайте собі скарбів на землі, де міль і хробацтво нівечить, і де 

підкопують злодії і викрадають. Збирайте собі скарби на небі, де 

ні міль, ані хробацтво не нівечить, де злодії не пробивають стін і 

не викрадають. Бо де твій скарб, там буде і твоє серце!”  (Мт. 

6:19-21).  

        Безумовно, що важкі умови заслання, події власного життя 

провокували у Т. Шевченка асоціативні сюжети, 

самоідентифікативні образи, авторемінісценції. Обличчя апостола 

нагадує Шевченкові риси, особливо показовою є борода, яку 

митець іноді запускав (про що свідчить автопортрет за 1857  р., чи 

епізод, згаданий у “Щоденнику”, коли після двомісячного плавання 

Аральським морем козаки через бороду сприйняли поета за отця-

старовіра)
506

. Імовірно, під час роботи над малюнком, а це цілком 

логічно з огляду на кочовий період, пов'язаний з Каратауською 

експедицією, Т. Шевченко теж був з бородою. Портретну схожість 

апостола з сепії та Т. Шевченка помічають його сучасники. 

Зокрема, у листі до поета від 18 вересня 1856  р. Бр. Залеський 
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згадує сепію “Апостол Петро” такими словами: “Ты любишь детей, 

и я не раз говорил им уже, что у меня есть старый друг, похож на 

св. Петра, который детей оч[ень] любит, они смотрят на знакомое 

тебе изображение апостола и спрашивают: когда же друг твой 

приедет?”
507

. До слова, Т. Шевченко змальовує на задньому плані 

двох дітей, яких він своїм вищезгаданим жестом з широко 

розставленими руками чи то благословляє, чи то захищає від 

подібної страдницької участі.  

          Аналізуючи твори Т. Шевченка, важливо мати на увазі 

“побічний ефект”, передбачуваний поетом, коли “у сприйнятті 

глядача унаочнюється зв'язок поета з апостольськими образами. 

Наївно думати, що то є випадковість. Це артистична гра, в якій є 

своя логіка”
508

. Апостольський код, що проявляється в літературних 

творах Т. Шевченка як утвердження ”слова істини”, “слова 

правди”, у малярстві стає парадигматичною ідентифікацією 

візуального образу в утвердженні апостольської місії. “Спрацьовує 

закономірність, – слушно зауважує Г. Клочек, – якщо письменник 

намагається втілити у слово якусь свою візію, то чим виразнішою і 

яскравішою буде картина, що постає в його уяві, то сильнішою 

буде здатність твореного ним тексту викликати в читача ту візію, 

яка була у свідомості поета. Ідеться, до речі, про одну з важливих 

таємниць літературної творчості, що повинна розв’язуватися із 

залученням кількох наук, і насамперед психології. Розв’язування 

цієї проблеми означає наближення до розуміння зв’язку: енергетика 

митця – енергетика твореного ним тексту”
509

. Так, за допомогою 

малярства Т. Шевченко матеріалізує поетичний апостольський міф, 

у підґрунтя якого закладені усталені асоціативно-алегоричні 

механізми сакральної ґенези. Таким чином, іконічне втілення 

образу апостола Петра на рисунку Т. Шевченка окрім основного 

екзегетичного коду страдництва-самопожертви-просвітлення 

набуває комплементарних автоідентифікаційних конотацій.  
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         Разом з тим, пряме посилання у поетичних текстах на 

апостола Петра зустрічається у поемі “Неофіти”, де збережено 

євангельську фабулу місійної діяльності з незмінним мотивом 

розпинання: “На хресті / Стремглав повісили святого / Того 

апостола Петра” (II, 249). Однак, у художній структурі твору 

образ апостола Петра не є центральним компонентом. Його поява є 

певним полісемантичним вузлом, що, з одного боку, передбачає 

розвиток подальших подій (смерть неофітів-християн), однак з 

іншого – надає глибокого духовного змісту. Подібна 

структурованість, вважає С. Росовецький, нагадує сюжети 

матрирія: народження в язичницькій родині, навернення в 

християнство, полишення рідного дому, арешт, духовне піднесення 

й самовиявлення під час ув’язнення, страта, навернення до 

християнства язичників – свідків тортур і страти святого
510

. Тому 

цілком вірогідно, що у “Неофітах” простежується відгомін 

агіографічного сюжету часів Римської імперії. На підтвердження 

своїх слів вчений приводить хронологічні межі подій, збережені у 

поемі, де неодноразово згадуються імператори Нерон (54–68 рр.) та 

Декій (249–251 рр.)
511

. Отже, літературне та малярське втілення 

житійних сюжетів, зокрема й тема апостола Павла, з одного боку 

відповідає топосу “страждання за віру”, з іншого – виявляє ознаки 

ідентифікації автора з сакралізованою  апостольською місією.  

          Християнська агіографія стосується ще одного твору 

Т. Шевченка – сепії “Святий Себастьян”. Робота виконана в овалі, 

по центру розміщена напівоголена фігура Cвятого, що прив’язаний 

до дерева, з правої сторони у тілі стирчить стріла, голова піднята 

вгору в молитовному благанні. Здається, що в цьому образі 

Шевченко-маляр знайшов вдалу формулу для транслювання 

особистих страждань. Зазвичай страждання провокують біль, і, 

якщо проаналізувати Шевченкову поезію з точки зору діапазону 

чуттєвої палітри, то виявиться, що емоційна пам'ять є єдиною 
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формою існування пам’яті у творах українського митця. Т. 

Бовсунівська зауважує, що “постійне навертання до філософеми 

невигойного болю можна назвати в поезії Шевченка мнемонічним 

стражданням, адже при ампліфікаційному прочитанні цієї теми в 

його творчості виявляється градація болю як екзистенційного стану 

душі”
512

.   

  На євангельських ремінісценціях скомпонованt сюжетне тло й 

інших малярських творів Т. Шевченка, таких як ”Свята родина”, 

“Благословіння дітей”. У нихх виразно проступає тема дитини, 

необхідність у її захисті та опіці, що пунктирно проходить у 

вищезгаданій сепії “Апостол Петро”. Привертає увагу те, що в 

офорті “Свята родина” композиційний акцент зроблено на постаті 

Йосипа, який тримає немовля і подає його Марії. Йосип 

приваблював Т. Шевченка складною гамою внутрішніх почуттів та 

духовних поривань, шляхетністю духу, який він виявив у 

неоднозначній, з точки зору пересічної людини, ситуації. Тому 

акцентування уваги на фігурі Йосипа в ескізі Мурільо, з якого 

зроблено Шевченків офорт, ймовірно, перекликалось з власним 

баченням цього біблійного персонажа. Прикметно, що в поемі 

“Марія”, яку Т. Шевченко закінчив через рік, дотримано тих же 

характеристик у поетичному зображенні Йосипа – ”тесляра чи 

бондаря того святого”. На першому плані в поетичній інтерпретації 

Йосип постає як турботливий земний батько Божого Сина та 

захисник і сподвижник нелегкої земної місії Богородиці. Імовірно, 

тут проглядають особистісні “приміряння” цього образу до себе, 

оскільки на цей час Т. Шевченко був уже в літах, однак реалізація 

себе як сім’янина залишається актуальною для його пізньої лірики. 

Євангельська тематика офорта “Свята родина” перегукується з 

картиною “Селянська родина” (1843), де сюжет перенесено на 

народний-побутовий ґрунт. 

Старозавітні сюжети та образи проникають у малярську 

спадщину Т. Шевченка та втілюються у таких творах, як “Мойсей 
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видобуває воду зі скелі” (1839), “Ієзекіїль на полі, всіяному 

кістками” (1838-1839)
513

, “Юдіф з головою Олоферна” (1846-1850), 

“Лот з дочками” (1848-1849), “Жертвоприношення Авраама” 

(1840)
514

, “Вірсавія” (1860). Студентський малюнок Т. Шевченка 

“Мойсей видобуває воду зі скелі” зовсім недавно (1990  р.) 

віднайшов Д. Степовик у одній із приватних колекцій у США. У 

малюнку використано епізод зі Старого Завіту, що трапився під час 

переходу євреями Синайської пустелі. Євреїв мучила спрага і вони 

почали нарікати на Мойсея: “Навіщо оце ти вивів нас із Єгипту, 

щоб спрагою заморити нас, і дітей наших, і скот наш?” (Вих. 

17:2). Тоді Бог допоміг Мойсеєві ударом палиці добути воду зі 

скелі: “Ось я стану перед тобою там, на скелі, на Хориві, і коли 

вдариш по скелі, вода зрине з неї, і люди питимуть”. Так і зробив 

Мойсей на очах старшин Ізраїля” (Вих. 17:6). Шкіцовий характер 

малюнка свідчить про те, що “це твір одного дня, радше кількох 

годин праці. Високі гори з канонічними шпилями намічені 

контурами, а їх обшир і поверхня змальовані способом легкого 

розмивання сепії. Глибина простору визначена плановою 

перспективою: ближній, середній і дальній плани. Але найкраще 

змальовані персонажі першого плану: це група юдеїв, які п’ють 

свіжу воду зі скелі. Композиція зладжена за коловою схемою. 

Старці й молодші люди становлять п’ять груп навколо джерела і 

потічка води. Автор дуже добре знав стабілізуючу перевагу колової 

композиції і різні способи групування постатей. Не новачок 

Шевченко і у змалюванні характерів і переживань персонажів. Уся 

сцена сповнена правдивого психологізму, окреслення певного 

“багатоголосся”. У центрі стоять Мойсей з Ароном – їхні погляди й 

жести звернені до неба, до Бога – з виразом подяки за дарований 
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порятунок. Люди ж, навпаки, з благоговінням дивляться на Мойсея 

(якого щойно хотіли побити камінням) або п’ють воду. Ця 

психологічна різнобіжність становить основу драматичного 

розуміння й вирішення сюжету”
515

. 

Серед широкого діапазону старозавітної тематики увагу 

привертає образ пророка Ієзекеїля.  Відомо, що у поезіях сюжет, 

пов'язаний з Ієзекіїлем, Т. Шевченко використав в поемі “Єретик”, 

як образ пробудження слов’янських народів, підкреслюючи роль   

П. Шафарика   у   національно-культурному відродженні слов'ян: 

“І став єси / На великих купах, / На розпутті всесвітньому / 

Ієзекіїлем. / І – о диво! – трупи встали / І очі розкрили” (р. 44–49). 

Це ще раз підкреслює особливу рису і малярської, і літературної 

творчості Т. Шевченка –  коли художні сюжети, мотиви, образи 

перетинають кордони одного жанру і “перетікають” до іншого, 

утворюючи, так званий, “кругообіг образів”. Механізм цього 

явища, за В. Яцюком, ґрунтується на тому, що “зафіксовані в 

художній пам’яті образи викликали в свідомості митця повторний 

психологічний резонанс, переосмислювалися, видозмінювалися, 

входили в нові образні сполуки й “працювали” на розв’язання 

проблем, які порушував автор. Внаслідок цього не тільки 

відбувалося інтегрування змісту твору-прототипу в заново 

створюваний, а й виникав зворотний зв'язок, і тоді сфери змісту 

двох творів вступали в діялог, який дає змогу осягнути художню 

ідею митця розгорнутою не тільки у просторі, а й у часі”
516

.  

Яскраві алегорії і загадкова символіка видіння Ієзекіїля, що 

розділив зі своїм народом гіркоту вавилонського полону, про поле 

із безліччю висохлих на палючому сонці кісток, які Бог чудесним 

чином зцілює, привернула увагу і Шевченка-художника, і 

Шевченка-поета. Величний образ повернення праху до життя 

традиційно прийнято тлумачити як прообраз майбутнього 

воскресіння мертвих, відродження Ізраїлю, поневоленого 

завойовниками, і нового вічного життя: “Так говорить Господь 

                                                 
515

 Степовик Д. Наслідуючи Христа. – C. 316. 
516

 Яцюк В. Шевченкова сепія… . – C. 303–304.  



275 
 

Бог: Ось я відчиню гроби ваші, і виведу вас, мій народ, з горбів 

ваших, і приведу вас назад в Ізраїльську землю”(Єзек. 37:12), “І дам  

вам дух мій, і ви знову оживете, і я розміщу вас на землі вашій…”  

(Єзек. 37:14). Безперечно, біблійне пророцтво про духовне 

воскресіння юдейського народу Т. Шевченко переносив на 

українські терени. 

         У межах канонічної іконографії вирізняється Шевченковий 

начерк “Жертвоприношення Авраама”, який поряд з іншими 

біблійними темами східнохристиянської іконології (“Страсті 

Христові”, “Страшний суд”, “Різдво Христове”, “Зішестя в ад”, 

“Архангел Михаїл”, “Юрій-Змієборець”, “Покрова”, “Недрімне 

око” та ін.) є доволі складним за змістом і багатоплановим за 

сюжетом. Сюжет “Жертвоприношення Авраама” є одним із 

канонічних складових розпису церковного декору православної 

церкви. Зазвичай, важливі біблійні та євангельські сюжети 

виносили на хори, бо для багатофігурних композицій на стінах 

було досить місця. Так, у соборі Святої Софії у Києві на південній 

ділянці написано “Зустріч Авраамом Господа в Іпостасях трьох 

ангелів”, а поруч “Жертвоприношення Авраама” — прообраз 

Христа, що підкорився волі Того, Хто послав, як Ісаак волі 

батька
517

. Старозавітне переказ про принесення в жертву Богу 

патріархом Авраамом свого сина Ісаака приваблював живописців 

напруженим драматизмом ситуації та яскравістю характерів 

персонажів. Серед митців, що звертались до цього сюжету: Андреа 

дель Сарто (1527), Меризі да Караваджо (1594–1596), Рембрандт 

(1635), А. Лосенко (1765) та ін. Цікаво, що А. Лосенко (1737–1773), 

теж пов’язаний з Петербурзькою Академією мистецтв, за полотно 

“Жертвоприношення Авраама” отримав золоту медаль Паризької 

Академії мистецтв
518

. Кожен з художників, що торкався цього 

сюжету розкривав по-своєму особливий філософсько-етичний 

пласт біблійної легенди. Не зважаючи на значні відмінності між 
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історичними епохами, стилями й художніми школами, сюжет 

жертвопринесення Авраама виявився в рівній мірі цікавим і 

актуальним завдяки емоційній насиченості композиції. Шевченків 

начерк зображає момент останньої хвилини жертвоприношення, 

коли Авраам замахується ножем над беззахисною жертвою. Власне, 

ця мить є центром сюжетної композиції і попередників 

Т. Шевченка, передаючи кульмінацію напруги у беззастережному 

слідуванні Божій волі.   

          Вищевикладене дозволяє нам виснувати, що біблійні паралелі 

у творчості Т. Шевченка засвідчують інтенсивні процеси інтеграції 

Святого Письма у творчу свідомість митця, виливаючись 

художніми концептами і на полотно, і на папір – чи то прозою, чи 

поезією. Ні літературні твори, ні малярські не регулювались 

апріорно встановленими нормами чи механізмами, позаяк 

Т. Шевченко не вбачав посутньої різниці між ними, “в його 

свідомості вони існували комплементарно як два рівномірні і 

рівнозначні пошуки за однією мистецькою правдою”
519

. Врешті, 

застановлення на євангельських сюжетах засвідчує тяжіння до 

христологічних домінант у світоглядних засадах Т. Шевченка, 

домінування антроподицеї та феодицеї, широко прикладених в його 

літературних та малярських творах.  Цей культурно-історичний 

аспект діалогічності Старого та Нового Завітів зумовлений 

передусім іконічністю поетологічної парадигми, що за 

візантійським зразком була освоєна давньоруським письменством, і 

далі – проявилась у Шевченковій творчості. Такий діалог має не 

лише рекурсивний характер, що передбачає інтерсеміотичні зв’язки 

з попередньою традицією культури, а і прокурсивний, що 

розглядається як гіпотетичне моделювання впливу тексту на 

майбутній розвиток семіотичного універсуму культури та його 

окремих семіосфер
520

. 
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Біблійний бестіарій у “Кобзарі”  

    Зооморфні образи в літературних творах несуть певну 

інформацію і містять у собі цінності та ідеали, притаманні даній 

культурі, адже тривалі спостереження людини над життям і 

поведінкою різноманітних представників фауни, їх взаєминами 

тощо живили фантастичні вірування та забобони, природно 

викликали в людей прагнення якось пояснити усі оті незрозумілі їм 

закономірності навколишнього життя, ту загальну гармонію, яка 

склалася у живій природі, збагнути ту “доцільність” та 

“розумність” поведінки звірів, що насправді були наслідком 

природного відбору в тваринному світі. Подібні спостереження над 

тваринним світом призвели до виникнення бестіаріїв.  

          Серед відомих бестіаріїв – “Шестоднев”, “Фізіолог”, 

“Етимології” Ісідора, бестіарії Теобальда, Гуго Сен-Вікторського і 

т. д. Однак, перші зразки “систематизації” знань про тваринний світ 

зроблено у довіднику “Фізіолог” (ІІ–ІІІ ст.), у якому давалось 

пояснення про походження, спосіб життя та символічне значення 

звірів, плазунів, риб, птахів та комах реального походження та тих 

істот, що належали до світу середньовічної літератури (дракони, 

горгулії, мантикора, єдиноріг, сирена, василіск тощо). Твір був 

пройнятий духом християнської етики – людина не асоціюється з 

будь-якими природними явищами, а увагу привернуто до прірви, 

що стоїть між людиною та твариною. Cередньовічний спосіб 

міркувань про речі здійснювався через аналогію, він наближався до 

художнього мислення образами й символами
521

. Згодом, у добу 

Романтизму, інтерес до глибинних пластів народної творчості 

сприяв оновленню багатогранної системи образів тварин. Поети та 

письменники використовували фольклорні джерела, і тваринна 

символіка поповнилась низкою доісторичних тлумачень. Однак, 

поряд з символами міфогенного походження, закорінених у 

ритуальних уявленнях давніх народів, зооморфні символи дедалі 

частіше наповнювались біблійною символікою. “Біблійна 
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символіка, – на думку З. Лановик, –  може вважатися певним 

шифром чи алфавітом розуміння природи біблійної образності: 

вона уможливлює духовне прочитання історичних картин чи 

буденних реалій життя”
522

. 

          Не виключенням стала поезія Тараса Шевченка, у якій 

зооморфні образи є важливим складником її семантичної 

структури. За надзвичайно ретельними підрахунками вченого-

натураліста Д. Голди, тваринний світ у поезії Т. Шевченка 

представлений 61 видом, з яких найбільше птахів – 26 видів; 

ссавців – 20 видів; комах – 7; плазунів, земноводних – 4; риб – 4 

види. “Найчастіше, – зауважує дослідник, –   згадуються коні – 33 

рази, собаки – 29, орли – 26, голуби – 24, корови – 19, змія – 17, 

соловейко, ягнята – по 16, свині – 15, ворони, гадюки – 14, кози – 

13, півні, кури, сови – 11, зозуля – 9, сичі –  8, гуси – 7, гайворон – 

6, кіт – 5, осел, лев, крук, сокіл, пугач – по 4, ласка, вовк, миша, 

журавель, лебідь, качка, сорока, жаба – по 3, ведмідь, тур-буйвол, 

жайворонок, чайка, горобець – по 2, ховрашок, кажан, верблюд, 

леопард, сарна, бобер, крячок, рибалка (птах), чапля, індик, шуліка, 

рак, тараня, лин, плітка, сарана, мошка, комашка, бджола, цвіркун, 

чміль, шашіль – по одному разу” 
523

. І якщо знавця тваринного світу 

зацікавила кількість і види птахів, то нашу цікавість буде складати 

смислове наповнення тваринного символу згідно біблійних 

аналогій.  

         В українському літературознавстві анімалістична образність 

Шевченкових творів частково розглядалась у студіях С. Гайдук, 

О. Сліпушко, В. Щепотьева та ін. як складова романтичного 

міфологізму митця. Попри всю, на перший погляд, декоративність, 

риторичність чи конвенційність образи тварин втілюють 

багаторівневе смислове навантаження. Наголосимо на тому, що 
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бестіарій ми розглядаємо не як жанр, а як символічну образність 

релігійних наративів та текстів Т. Шевченка.  

          Аналізуючи зооморфні образи текстів Святого Письма, 

застановимось на кількох аспектах. По-перше – це розуміння 

специфіки рослинно-тваринного світу біблійних земель. У 

контексті географічної парадигми “природа Близького Сходу 

значно відрізняється від, скажімо, європейського континенту, то 

для інтерпретатора важливо знати кліматичні, ботанічні, зоологічні 

реалії. У першу чергу це допомагає виявити буквальне значення 

деяких описаних епізодів, а, по-друге, – що особливо важливо для 

літературного аналізу – виявити смисл алегоричних картин і 

образів”
524

. Зауважимо, що образи тварин є невід’ємною частиною 

сотвореного Богом світу: “Тоді сказав Бог: “Нехай земля виведе з 

себе живі створіння за їхнім родом: скотину, плазунів і диких звірів 

за їхнім родом”. І сталося так. І сотворив Бог диких звірів за їхнім 

родом, скотину за родом її, і всіх земних плазунів за їхнім рожом. І 

побачив Бог, що воно добре” (Буття 1:24–25). Тварини є 

неодмінним атрибутом побуту євреїв. У Старому Завіті 

неодноразово згадуються свійські тварини, які і частиною 

господарства, і обов’язковим елементом жертвоприношень. До 

прикладу, у Третій книзі Мойсея, у Левиті (Лев. 11) згадуються 

тварини, придатні для вживання в їжу юдеям, про їх поділ на чисті 

та нечисті.  

      У Шевченкових творах тваринний світ доволі часто виступає 

частиною рустикально-побутових сцен (“Піди кобилу приведи, / 

Подай патинки господині / Та принеси мені води, / Вимети хату, 

внеси дрова, / Посип індикам, гусям дай, / Піди до льоху, до 

корови…” (“Гайдамаки”;  p. 323–328); „Мені тринадцятий минало. 

/ Я пас ягнята за селом” (“N. N (Мені тринадцятий минало…)” (ІІ, 

36) або супроводжує пасторальні пейзажі: “Кричать сови, спить 

діброва, / Зіроньки сіяють, / Понад шляхом, щирицею, / Ховрашки 

гуляють” (“Катерина”; p. 329–332); “І ніби гори оживають. / Дуби 
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з діброви, мов дива, / У поле тихо одходжають. / І пугач пуга, і 

сова / З-під стріхи в поле вилітає, / А жаби крякають, гудуть” 

(“Княжна”; p. 321–326); “…І місяць з зорями сіяв, / І соловейко на 

калині / То затихав, то щебетав” („Сон (Гори мої високії)”; p. 148–

149). Очевидно, що образи тварин є органічним доповненням 

подібних сцен, надаючи колориту мальовничим відступам, 

зберігаючи загальні генологічні ознаки поетичного контексту.  

        У вищенаведених прикладах з Біблії та у творах Т. Шевченка 

мова не йде про алегоризацію чи символічне наповнення бестіарію, 

тварини тут присутні як елемент відтворення природно-побутових 

реалій. Тваринний світ безперечно присутній і в текстах Святого 

Письма, і в творах Т. Шевченка. І в одному, і в іншому випадках 

використовується міметичний принцип зображення дійсності, тому 

зооморфні образи, у першу чергу, відображають побутову традицію 

українського та юдейського народів, тобто, як мовилось вище, 

використовуються у “буквальному” сенсі, 

      Однак, алегорична складова тваринного світу займає значне 

місце і в сакральних текстах, і в Шевченкових творах. Як зазначає 

З. Лановик, “характеристики птахів, звірів, сил природи 

переносяться в біблійній мові на окремих людей, племена, народи, 

держави і навіть подекуди стають атрибутами Бога”
525

. Наприклад, 

у Книзі пророка Авакума про народ Халдеїв мовиться: “Прудкіші 

його коні від леопардів, лютіші, ніж вовки під вечір. Кидаються 

його верхівці, приходять їздці його здалека, летять орлом, що 

раптом спадає, щоб пожерти” (Авакум 1:7-8). Тобто, у 

алегоричний спосіб дається характеристика народу-завойовника, 

який володіє військовими мистецтвами. Проводячи паралель щодо 

вживання бестіарної алегорії у Шевченкових текстах, наголосимо 

на широкому застосуванні зооморфних образів у двоплановому 

художньому зображені. Як приклад можна привести рядки з поеми 

“Єретик”: “Як згадали, що у Празі / Загелкали гуси / Та з орлами 

летять биться…” (I, 292), де в образі гусей автор бачить 
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прибічників Яна Гуса, а в образі орлів – прибічників Папи 

Римського.  

      Трапляється, що у текстах Святого Письма зустрічаються 

порівняння з використанням анімалістичної образності, як-от у 

Псалмі 102: „Я став, мов пелікан у пустині, зробивсь мов той 

пугач у руїнах…” для підсилення ефекту самотності; у книзі 

пророка Єремії віроломність народу юдейського передається 

метафоричним інокомовленням, в якому використовуються образи 

верблюдиці (”Глянь на дорогу твою в Долині, визнай, що накоїла 

єси, ти, молода верблюдице легконога, що шуляєшся соїми 

стежками” (Єремія 2:23) та ослиці (“Ослиця дика, що звикла до 

пустині; коли в гарячому бажанні вона втягає вітер, – хто може 

хіть її спинити?” (Єремія 2:24) і т. п. У Шевченкових творах теж 

доволі часто зустрічаються тропи з використанням анімалістки. 

Наприклад, у рядках “…Ні батька, ні неньки; / Одна, як та 

пташка в далекім краю…”(“Причинна”; І, 74 ) образ одинокого 

птаха підсилює емоційне враження самотності; у рядках“А хлопа, 

як того вола, / У плуг голодного запряжеш” (“Меж скалами, неначе 

злодій…”; ІІ, 111) образ вола створює ефект непосильної праці; у 

фразі“… А дівчата, / Мов ті сороки, цокотали…” (“Якби тобі 

довелося…”; ІІ, 188) акцентується така риса, як балакучість. 

Наведені цитати вказують на силове семантичне поле троп, у якому 

використовуються уяскравлені зооморфні риси для підсилення 

смислових асоціацій. 

     Використання анімалістичної образності і в сакральних 

текстах, і в Шевченкових творах відбувається на рівні художньо-

стилістичних засобів, що поділений на дві групи: власне тропи та 

метафоричний рівень символів. Як відомо, усталена традиція не 

залишає жодної можливості трактувати символи самовільно. 

Існують ряди моделей, за якими можна пояснювати шляхи 

формування ланцюгів символічних значень. “Утворюючи смислові 

грона, – зазначає З. Лановик, – біблійна символіка пов'язує повноту 

значень біблійних образів у єдину анагогічну концепцію 

паралельності природного і апокаліптичного світів, даючи 



282 
 

можливість для прочитання Біблії як екзистенційного коду 

буття”
526

. Так, особливою семантикою у Святому Письмі 

вирізняються образи  птахів. До прикладу, голуб у символічній 

християнській парадигмі уособлює Божу присутність і Боже 

благословення, усеземну любов та мир. В Книзі Буття 

розповідається, що голуб приніс Ною зелену гілку і цим сповістив 

про закінчення всесвітнього потопу, про те, що Божий гнів 

змінився на милість (Буття 8:9–12). В Святому Письмі голуб 

неодноразово згадується як символ покірності, чистоти, довіри. 

Ісус Христос заповідав своїм учням: „…будьте  мудрі, як змії, і 

невинні, як голубки” (Мт.10:16). У Євангелії голуб символізує 

Святого Духа, що зійшов на Христа під час хрещення у Йордані.   

         В українській літературі віддавна образ голуба поєднує у собі 

і фольклорні елементи з найдавнішими міфологічними схемами, і 

христологічну інтерпретацію теологічних положень. Наприклад,  у 

давніх піснях, переказах душа людини по смерті перетворюється на 

голуба.  Як “Божий птах” образ голуба є символом чистоти і 

очищення, навіть жертовності. Зображення голубів часто 

застосовується в обрядово-ритуальному вжитку. Так, фігурки 

голубів є оздобою весільних короваїв, їх вишивають на рушниках, 

малюють на віконницях будинків. 

         Прикметно, що у поетичних творах Т. Шевченко звертається 

до образу голуба і в усталеній фольклорній традиції, і використовує 

біблійну семантику. Так, фольклорна традиція проступає у 

вживанні народно-поетичних метафор-зоонімів, коли закохані у 

творах звертаються один до одного зі словами “голуб”, “голубка”, 

так як голуб і голубка в парі – символ вічної й вірної любові. Поет 

використовує це традиційне звернення закоханих для підсилення 

драматизму ситуації у “Катерині” у сцені зустрічі головної героїні з 

“москалем”: “Подивись, мій голубе” (p. 599), “Постривай же, мій 

голубе!” (p. 605),  “За що ж, скажи, мій голубе?” (p. 617). Зокрема, 

у поемі “Причинна” можливе і фольклорне, і релігійне тлумачення 
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символу цього птаха. У рядках “Чи винна голубка, що голуба 

любить? / Чи винен той голуб, що сокіл убив?” (p. 57–58) маємо 

алегоричне осмислення дохристиянської концепції про порушення 

гармонії та спокою унаслідок фатальних обставин. Однак далі 

символ птаха набуває релігійних ознак: „Щаслива голубка: високо 

літає, / Полине до Бога – милого питать” (p. 61–62), тобто автор 

дотримується біблійного тлумачення символу голуба-“Божого 

птаха”, який, як це видно з цитованих вище рядків, має право 

“питати” самого Бога.         

         Ще один птах, що доволі часто з’являється у поезіях 

Т. Шевченка – це соловей. Здавна люди зачаровувались його 

найдосконалішим співочим талантом. У давніх слов’ян соловейко 

вважався улюбленим птахом бога Леля,  який “леліяв” своєю 

увагою та покровительством молодих дівчат, а соловей леліє своїм 

співом весну, людську душу і навіть кожне деревце, з якого можна 

почути його витьохкування. Подібне бачення цього символу 

бачимо і у Т. Шевченка. Наприклад: “Защебече соловейко / В лузі 

на калині, / Заспіває козаченько, / Ходя по долині. / Виспівує, поки 

вийде / Чорнобрива з хати; / А він її запитає: / “Чи не била мати?” 

/ Стануть собі, обіймуться, – / Співа соловейко; / Послухають, 

розійдуться, – / Обоє раденькі” (“Тополя”, p. 50–61). Його спів 

настільки високий і чистий, що людина, слухаючи соловейка, 

підноситься духом, очищується.  

         У поезії “На вічну пам'ять Котляревському” соловей 

тлумачиться як символ високого натхнення і неперевершеного 

таланту. Ще з античних часів цей птах асоціювався з поетом чи з 

поезією. Саме з солов’єм Шевченко порівнює Котляревського: 

“Недавно, недавно у нас в Україні / Старий Котляревський отак 

щебетав” (p. 69–70). Ймовірно, тут проводиться паралель між 

солов’їним щебетом та милозвучністю української мови, адже, як 

відомо, саме “Енеїда” Котляревського стала першим твором 

української літератури, де у повний голос заявила про себе 

українська мова.  
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          Однак, поряд з тлумаченнями у фольклорній традиції образ 

солов’я має й біблійні інтерпретації святої і вільної Божої пташки, 

спів якої наближається до райських птахів. Чудесний пташиний 

спів часто пов'язують з топосом раю. Так, у поезії “На вічну пам'ять 

Котляревському”образ солов’я і справді є атрибутом “Божого раю”, 

його милої України: “Було, як смеркає, / Защебече на калині – / 

Ніхто не минає. / <…>/ Серце б’ється, любо… / І світ Божий, як 

Великдень, / І люди як люди. / <…>/ Защебече соловейко – / 

Сохнуть дрібні сльози. / <…> / А він знай співає, / Та дрібно, та 

рівно, як Бога благає…” (p. 14–15; p. 26–28; p. 35–36; p. 40–41). 

Поет використовує темпоральні опозиції дня і ночі, марковані 

орнітологічними символами, де соловей – це день, втілення добра, 

Божого благословення, а ворон – це ніч, втілення зла, помсти, гріха. 

Солов’їний спів ллється доти, “поки вийде злодій на шлях погулять 

/ З ножем у халяві… / <...> / Нехай же лютує, поки сам загине, / 

Поки безголов’я ворон прокричить” (p. 42–43; p. 47–48). Однак, час 

зла у творі закінчується з настанням світанку: “І сонце гляне, – рай, 

та й годі! Верба сміється, свято скрізь! Заплаче злодій, лютий 

злодій” (p. 57–59). На нашу думку, автор спирається на біблійні 

конотації образу ворона, адже у Біблії ворон є нечистим птахом, 

якого випустив Ной з ковчега для пошуків землі, однак той почав 

поїдати падаль, забувши про завдання. Ной проклинає ворона, він 

стає чорного кольору, втілюючи гріх та демонічні сили (Буття 8: 6–

7). У цитованому творі ворон уособлює темну пору доби, гріх 

(“запекла душа злодія”), смерть (“безголов’я”), тому близький до 

біблійного прочитання.        

          До релігійних конотацій бестіарію у Шевченкових творах 

належать афористичні формулювання, у яких використані образи 

тварин. Наприклад, у поемі “Єретик” Ян Гус перед спаленням 

звертається до людей з засторогою: “…люті звірі / Прийшли в овніх 

шкурах / І пазурі розпустили…” (p. 319–321), що є виразом з 

Євангелія: “Стережіться лжепророків, що приходять до вас в 

овечій одежі, а всередині – вовки хижі” (Мт. 7:15). У поезії “У 

неділеньку у святую…” народ порівнюється з “Божими бджолами” 
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(„З святими корогвами / Та з пречистими образами / Народ з 

попами / З усіх церков на гору йде, / Мов та Божа пчола гуде” (ІІ, 

148). Скромність, самовідданість, здатність працювати для 

загального блага – саме такі характеристики бджоли видались 

поету близькими для порівняння з власним українським народом, 

любов до якого пронизує Шевченкові твори. Однак, тут додаються 

ще й інші біблійні конотації, адже, як відомо, бджола асоціюється з 

Богородицею, а культ Богородиці в Україні є найбільш шанованим, 

та й українські козаки мали Богоматір за покровительку.  

          Так, у поемі “Слепая” автор використовує ще один біблеїзм з 

анімалістичною символікою: “От стад, елея и вина / Родного 

продали вы брата, / Как на заклание овна” (І, 207). Агнець (ягня), 

або як у Шевченка “овен”, тварина, що приносилась у жертву 

всепалення (Бут. 22:7; Іс. 43:23). У Біблії агнець – поетичний образ, 

символ терпеливої, покірної людини. У пророків Ісаї та Єремії 

єврейський народ порівнюється з покірним агнцем, у християнській 

апокаліптиці агнцем Божим названо Ісуса Христа. У творі 

використано цей образ з метою смислового нюансування, адже 

головна героїня, як те беззахисне ягня, віддана і своїми названими 

батьками, і сільською громадою на поталу панським забаганкам.  

          До біблійних мотивів у творчості Т. Шевченка відноситься 

низка мотивів, серед яких “погрози Божою карою”
527

. Особливо 

примітним є мотив “пустки”, “розорення”, “упустелення”: “Заберу 

я людину й худобу, заберу птаство небесне і риби морські, і спокуси 

з безбожними, і витну людину з поверхні землі…” (Софонія 1:1). 

Зауважимо, що картини апокаліптичних ”погроз” не обходяться без 

образів тварин, ніби підкреслюючи, що гнів Божий проллється не 

тільки на людину, але й на все живе. У Шевченкових творах мотив 

кари “пусткою” зі зооморфними вкрапленнями доволі часто втілено 

як елемент біблійного хронотопу: “…Кругом його / Мов вимерли 

люде. / Ані півня, ні собаки; / Тілько із-за гаю / Десь далеко 
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сіроманці / Вовки завивають” (“Гайдамаки”, p. 1278–1283). Тут 

використані символи свійських (півень, собака) та диких звірів 

(вовки), що підсилюють смислове навантаження небезпеки, 

загрози. Подібний епізод використаний у іншій частині поеми, коли 

“залюднений” простір займають дикі звірі: “Людей не чуть; через 

базар / Кажан костокрилий / Перелетить; на вигоні / Сова завиває 

/ А де ж люде?...”  (p. 864–867). Такі сцени змальовані і у Святому 

Писанні, зокрема, коли пророк Єремія пророчить гнів Божий для 

Халдеїв: “Я заступлюся за твою справу і відплачу за тебе. Я 

висушу його море й повисушую його джерела. Вавилон стане купою 

розвалищ, пристановищем шакалів, страховищем і сміховищем, без 

мешканців. Вони, як леви, рикають разом, як левенята, скиглять ” 

(Єремія 51:36-38). Паралель у біблійних пророцтвах і творах 

Т. Шевченка щодо погрози кровопролиття на поталу звірям 

зауважував у своїх розвідках В. Щурат, наводячи приклади 

пророкування Єремії (7:33): “А труп людей отих буде поживою 

птаству небесному й звірові, що на землі, і нікому буде їх 

відганяти” та уривків із “Гайдамаків”: “На улицях, на розпуттях / 

Собаки, ворони / Гризуть шляхту, клюють очі” (р. 1531–1532)
528

. 

      Отже, джерелом анімалістичної топіки у Шевченкових творах 

є не тільки давньоукраїнська усна словесність у вигляді 

фольклорних стандартів, але й сакральні схеми зооморфних образів 

Святого Письма. Біблійний бестіарій у творах Т. Шевченка 

використовується на декількох рівнях. Насамперед, образи тварин у 

Святому Письмі та творах Шевченка є елементом художнього 

структурування дійсності. У відповідності до географічних реалій 

тварини у досліджуваних творах є складовою рустикально-

побутового контексту. Переважно, образи тварин мають 

комплементарну функцію, і вводяться у канву тексту для створення 

ефекту реалістичності пейзажних відступів, або для підсилення 

емоційного забарвлення того чи іншого епізоду. Спільним для 

аналізованих текстів є використання бестіарію на тропологічному 
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рівні. У поезії Т. Шевченка виявлено інтертекстуальне запозичення 

як складних біблійних мотивів з вкрапленнями тваринної 

символіки (мотиви “погроз Божою карою”, “упустелення” тощо), 

так і окремих образів тварин з біблійними конотаціями (ягня 

(агнець), голуб, ворон, соловей, бджола і т.п.).   

 

  

Псалмодія Тараса Шевченка: конгеніальний переклад 

“Псалмів Давидових” 

               

          Мовно-поетичний світ “Давидових псалмів” Т. Шевченка 

неодноразово поставав предметом досліджень зарубіжних та 

вітчизняних літературознавців (І. Айзеншток, І. Бетко, 

Т. Бовсунівська, М. Бородінова, Я. Гарасим, І. Даниленко, 

В. Домашовець, В. Жила, Л. Кисельова, Р. Коропецький, М. Ласло-

Куцюк, М. Павлюк, Т. Пасічник, В. Радуцький, Д. Штогрин та ін.). 

Спираючись на культурологічні підходи та рецептивні стратегії 

перекладознавства, у рамках компаративних студій пропонується 

розглянути типологію Шевченкових віршованих обробок псалмів у 

контексті української літературної та релігійно-обрядової традицій.      

          Вже на початкових етапах християнізації Русі/України 

Псалтир стає важливою складовою духовного життя широких 

верств народу. “Книга псалмів, – зазначає В. Домашовець, – 

уживалася як співаник у спільному й особистому поклонінні Богові 

– під час богослужіння. Від найдавніших часів псалми співали в 

храмі, синагогах, приватних домах. Господь Ісус Христос з учнями 

Своїми співали псалми по Господній вечері (Мт. 26:30, Мр. 

14:26)”
529

. Зокрема, І. Ісіченко підкреслює роль Псалтиря у творенні 

механізмів вербальної діяльності  наших предків та впровадження 

псалтирних стандартів у форми словесної комунікації. Регулярно 

повторювані псалми з вечірні, утрені, інших богослужінь добового 

кола входять до масової релігійної свідомості, запам’ятовуються, 
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цитуються в оригінальних творах. Огортаючи молитовною 

атмосферою духовне життя і наповнюючи своїм образним світом 

книжність Київської Русі, Псалтир “входить як стилетворчий 

фермент до переважної більшості тогочасних текстів. Вимога 

читання псалмів безпосередньо формулюється в повчальних 

творах, мотивуючись особливою міццю Давидової молитви в 

духовній боротьбі”
530

.  

            Вплив Псалтиря виходить далеко за релігійно-духовні межі, 

сягаючи найрізноманітніших сфер народного побуту. Прикладом 

цього може слугувати Шевченкова шкільна наука, його отроцтво, 

що стали, за висловом Я. Гарасима, “хрестоматійно мандрівним 

біографічним сюжетом російськомовних повістей самого Кобзаря, 

заснованих на промовистій автопсії”
531

. Урочиста старозавітна 

стилістика псалмів пробуджує в ліричних героях Шевченкових 

творів непересічні переживання. Так, у повісті “Несчастный” (1855) 

передано емоції, що охоплюють сліпого Колю під час відвідин 

храму: “Возвышенные простые наши церковные напевы потрясали 

и проникали все существо его. А божественная мелодия и 

восторженный лиризм Давыдовых (псалмов) возносили его 

непорочную душу превыше небес” (III, 264). Це чуттєво-афективне 

переживання тісно пов’язане зі специфікою художнього ладу 

псалма, що виражена, за спостереженнями С. Абрамовича, не 

“полісною” чи “пантеїстичною” свідомістю, а виявом “життя 

серця”, пошуком людиною, відокремленою від святині, шляхів 

єднання з Божественною Першопричиною
532

.  

         Власні твори Т. Шевченко теж неодноразово називав 

псалмами: ”Насміються на псалом той, що виллю сльозами” (“До 

Основ’яненка”) (I, 121), ”…Воспою… псалом і тихим, і веселим” 

(“Марія”) (II, 312). Часто літературні герої його творів співають 
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псалми – це і героїня поеми “Слепая” (“Как у кладбища, у ворот / 

Сидит скорбящая слепая / И псальму грустную поет” (I, 208), і 

Максим із “Москалевої криниці” (“Потім собі тихесенько, / Тихо 

заспіває / “Со святими”…” (II, 241), і мандрівні кобзарі (“А тим 

часом старий кобзар / Ісуса співає” (“Катерина”) (I, 109). Кобзар 

Перебендя знає чимало пісень на всі смаки, однак обов’язковою є 

релігійна – про Лазаря:“Заспіває про Чалого – / На горлицю зверне; 

/ З дівчатами на вигоні – / Гриця та веснянку, / А у шинку з 

парубками – / Сербина, Шинкарку / З жонатими на бенкеті / (Де 

свекруха злая) – / Про тополю лиху долю, / А потім – У гаю; / На 

базарі – про Лазаря” (“Перебендя”) (p. 23–33). Духовно-релігійні 

твори були вагомою частиною кобзарського репертуару. Це 

пояснюють соціально-культурною специфікою феномену 

кобзарства, оскільки “вони (кобзарі. – О. Б.) в абсолютній більшості 

походили з маргінальних шарів суспільства, з числа найбідніших, 

найбільш скривджених долею, перебували традиційно під 

патронатом церкви. З огляду на все це завжди виступали носіями 

універсальних людських вартостей. Крім професійної майстерності 

були наділені <…> здатністю впливати на найглибші людські 

почуття і викликати колективний емоційний настрій, при якому 

могли відкриватись певні глибокі, універсальні культурні 

істини…”
533

. Тому практикування кобзарями псалмів можна 

пояснити не стільки патронатом Церкви, що було узвичаєно у ті 

часи, скільки глибоким духовно-емоційним наповненням 

псалтирної лірики, яка завжди знаходила відгук у християнській 

душі і виконавця, і слухача.  

        Псалмами прийнято вважати 150 пісень релігійного змісту, які 

під назвою “Псалтир” увійшли до Старого Завіту, ставши 

навчальною книгою для вірних. 73 псалма належать біблійному 

царю Давиду. Вважається, що він переніс Мойсеєву скинію до 

Єрусалима, заклав основи юдейської літургії, в основі якої було 

урочисте виконання псалмів. Два тексти приписують Мойсею і 
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Соломону, трапляються й анонімні твори
534

. У новозавітний період 

псалми продовжують займати вагоме місце у літургійних дійствах, 

проте після розколу християнської Церкви ідейно-функціональне 

навантаження псалмодії дещо змінюється. Загальновідомо, що на 

Заході починає поширюватися традиція написання нових псалмів, 

котрі поступово перетворюються на додатковий, але дуже вагомий 

елемент літургії. Особливий поштовх цьому дала Реформація, 

оскільки протестанти по-своєму тлумачили Святе Письмо, що 

дозволяло вільно виливати свої релігійні почуття саме в нових 

псалмах. Та й католицька Церква вважала за потрібне надавати 

поетові повну свободу в цій сфері. Натомість у 

східнохристиянській традиції “Псалтир уважався настановою у 

мандрах душі (Афанасій Великий), а цар Давид – супутником 

людини на її життєвому шляху (Григорій Нісський). Але згодом 

написання нових псалмів тут згасає, хоча Псалтир користується 

величезною пошаною: його часто видають окремою книгою, за ним 

проводять відправи в церквах, навчають грамоти, читають над 

небіжчиком, на його текстах навіть ворожать. Але загалом на 

православному Сході написання нових псалмів закінчилося з 

остаточним становленням літургічного канону”
535

.           

          За богословською традицією псалми поділяють на: 1) ті, що 

славлять Бога як Творця Всесвіту; 2) псалми, що оспівують Бога як 

Царя на троні (тут розробляється тема Месії як Помазаника Божого, 

котрим у християнстві є Христос, і тому християни вважають ці 

псалми пророчими. Автор їх – цар Давид); 3) шлюбні пісні; 4) плачі 

грішника (наприклад, проникливий 50/51 псалом Давида, 

написаний ним після того, як пророк Натан викрив його 

перелюбство з Вірсавією); 5) прохання до Бога про справедливість; 

6) філософсько-медитативні псалми, що відзначаються прагненням 

зрозуміти Божі шляхи; 7) прокляття на ворогів.  
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          Щодо останнього С. Абрамович зазначає, що католицька 

Церква на сьогодні є єдиною конфесією, яка вилучила цю групу 

псалмів з ужитку, оскільки навіть у язичників (як-от у 

монгольських шаманів) існує переконання, що віршоване художнє 

прокляття неодмінно збудеться
536

. Тут одразу приходять на пам'ять 

численні гнівні інвективи Т. Шевченка щодо царської родини, які, 

як свідчить історія, з часом збулися. Поет ніби накликав, 

припускають дослідники, – і то не тільки в конкретно-історичному, 

а й у містичному сенсі, – неминуче падіння й криваву розправу над 

царською родиною. Є. Нахлік зауважує, що Т. Шевченко 

напророчив ”тяжке лихо” й українському панству, зметеному 

страшним вихором соціальної революції (“Холодний Яр”, “І 

мертвим, і живим…” і т. п.). Учений вважає, що “текстом-донором” 

цих пророчих видінь стали апокаліптичні візії Ісуса Христа: “Брат 

видасть на смерть брата й батько дитину; діти повстануть і стануть 

їх убивати (Мт. 10.21)”
537

. Однак, джерелами страшних 

Шевченкових проклять могли бути й тексти окремих псалмів, 

оскільки Псалтир поет знав бездоганно.  

          До прикладу, псалом 108, просякнутий жорстокими 

прокляттями, був виключений з лектури католицькою Церквою. 

Ще у візантійських церквах цей псалом читали як анафему 

злочинцям, що переховувались від правосуддя. Перейнявши 

традицію, православна Церква вважає цей псалом спрямованим 

Юді Іскаріоту. За чином його читають у Великодну П’ятницю. На 

ідеологічному, тематичному, стилістичному рівнях жорсткі 

інвективи псалма перегукуються з рядками творів Т. Шевченка. 

Так, у перших рядках Давид закликає Бога не споглядати безкарно 

за тими, хто чинить зло: “Боже слави моєї, не будь мовчазливий” 

(Пс. 108:1). Тут можна провести типологічні паралелі з тими 

висловлюваннями Т. Шевченка, які прийнято називати 

“незручними”: “І Бог не знає, / А може, й знає, та мовчить” 

(“Княжна”; р. 81–82); “А Бог куняє. Бо се було б диво, / Щоб чути і 
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бачить – і не покарать. / Або вже аж надто довготерпеливий…” 

(p. 253–255) та ін. Далі у псалмі (рядки 6–20) цар Давид просить 

покарати його ворогів. І серед прокльонів найстрашнішими 

виглядають пророцтва загибелі ворожого роду і покара забуттям: 

“Щоб на знищення стали нащадки його, бодай було скреслене в 

другому роді ім'я їхнє! Беззаконня батьків його хай пам'ятається в 

Господа, і хай не стирається гріх його матері! Нехай будуть вони 

перед Господом завжди, а Він нехай вирве з землі їхню пам'ять” 

(Пс. 108:13–15), що суголосні зловісним Шевченковим “погрозам”, 

зверненим, зокрема, і до цариці: “Тебе ж, о Суко! / І ми самі, і наші 

внуки, / І миром люди прокленуть! / Не прокленуть, а тільки 

плюнуть / На тих оддоєних щенят, що ти щенила” (“Хоча 

лежачого й не б’ють”) (II, 361), і до решти “злоначинающих”: “Не 

стане ідола святого, / І вас не стане, – будяки / Та кропива – а 

більш нічого / Не виросте над вашим трупом. / І стане купою на 

купі / Смердючий гній, – і все те, все / Потроху вітер рознесе…” 

(“Бували войни й військові чвари…”) (II, 368). Це дозволяє 

стверджувати, що природа гнівних Шевченкових інвектив 

закорінена не тільки у біблійну апокаліптику, Книги Пророків, як 

стверджують І. Бетко, П. Михед, Є. Нахлік, В. Пахаренко, 

В. Яременко та ін., чи у “шаманізм поета-міфотворця” 

(О. Забужко), але й у тексти Давидових псалмів. 

          Міцний зв'язок культури з християнським культом, що був 

характерний протягом довгого часу на європейських теренах, 

спричинився до значної кількості псаломних обробок у світовій 

літературі. Одним з перших поетів, що здійснив віршовий переспів 

псалмів грецькою у IV ст. був Аполлінарій Лаодикійський. За 

Реформації та Контрреформації до перекладу псалмів на 

національні мови у різний час долучилися: М. Лютер – німецькою; 

Дж. Мільтон, Дж. Б’юкенен  – англійською; Г. ван Вальдеке – 

голландською; Ф. Депорт, К. Маро – французькою; Б. Балаші – 

угорською; Досіфей – румунською; В. Врубель, Я. Кохановський, 

Я. Любельчик, А. Тржецький, Н. Рей – польською; Г. Державін, 

М. Ломоносов, А. Сумароков, В. Тредіаковський – російською. В 
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Україні знайомство з Псалтирем відбулося ще за часів Київської 

Русі у грецькому, а згодом у церковнослов’янському варіанті 

Кирила і Мефодія. Найперші тексти Псалтиря на 

давньоукраїнських землях датуються ХІ ст., а славетний Київський 

Псалтир було переписано уставним письмом 1397 р. До появи 

друкованого тексту Острозької Біблії, були відомі кілька видань 

Псалтиря: за 1569–1570 рр. (Здолбунів), 1576 р. (Вільно), 1580 р. 

(Острог). У часи Середньовіччя Псалтир був особливою книгою, 

оскільки як і у Візантії, так і в слов’янських народів він сприймався 

нарівні з Євангелієм. Наприклад, до “Повчання” Володимира 

Мономаха включено цитати з псалмів 32, 41, 55, 58, 62 тощо.  

          Для періоду бароко, з його настановами на “теоцентричність, 

трагічне бачення світу й долі людини, напружені контроверзи між 

гармонійним і дисгармонійним, плинним і вічним, раціональним та 

ірраціональним”
538

, сакральні тексти псалмів стали благодатним 

джерелом для інтерпретації макро- та мікрокосмічної символіки 

одвічних проблем людства. Українське бароко вирізнялося на тлі 

європейської літературної традиції XVII–XVIII ст. передовсім 

власною питомою релігійністю. Тому й не дивно, що “левову 

частку корпусу барокових поетичних творів (<…>) складає поезія 

духовна – численні вірші на пошану Христа, Богородиці, святих чи 

вже на тему “чотирьох останніх речей”: смерті, Страшного суду, 

раю та пекла”
539

. У цей час до псалтирних перекладів та 

“подражаній” вдаються Йоан Армашенко, Лазар Баранович, 

Симеон Полоцький, Афансій Филипович та ін. Прикметною є 

творчість Григорія Сковороди, твори якого, вдаючись до високих 

метафор, вважають “покрайніми записами на берегах тексту 

Святого Письма”
540

. Відомо, що в дяківському співанику 

Т. Шевченко ще дитиною вперше познайомився з творами 

української духовної лірики, а саме – Сковородинівською 

псальмою “Всякому городу нрав і права”.  

                                                 
538

 Ушкалов Л. Бароко / Л. Ушкалов // Шевченківська енциклопедія: У 6-ти т. / НАН України, Ін-т літератури 
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          Прикро, що поезія Г. Сковороди так і не стала близькою 

Т. Шевченкові. У Седнівській передмові до “Кобзаря” (1847), 

наповненій емоційними розмислами про стан боротьби та 

відстоювання рідного слова у різнонаціональному контексті, Тарас 

Шевченко на один щабель намагається покласти Роберта Бернса та 

Григорія Сковороду. Порівняння закінчується не на користь 

останнього: “І наш Сковорода таким би був, якби його не збила з 

пливу латинь, а потім московщина” (V, 208). Т. Шевченкові не до 

вподоби була та мовна “суміш”, якою послуговувався 

Г. Сковорода. Проте, для усвідомлення специфіки мовної 

компетенції Г. Сковороди, необхідно враховувати культуру 

мислення, характерну для інтелектуальної еліти того часу. У той 

період, зауважує Л. Гнатюк, вважалося, що причини речей можна 

пізнати засобами досконалої мови, тому чи Біблію чи інші твори 

культурної спадщини людства варто читати мовою оригіналу. 

Г. Сковорода послуговувався тією староукраїнською літературною 

мовою, яка, як складна система, “об’єднувала генетично різнорідні, 

але функціонально тотожні одиниці – класичні (латина, 

давньогрецька, давньогебрейська) і нові європейські мови 

(передусім німецька й польська)”
541

.  

          Часи XVI–XVIII ст. відомі вільним впливом і східних, і 

західних соціокультурних орієнтирів. Прикладом є західна традиція 

укладання псалмів та кантів, широко розповсюджена серед 

української літературної еліти. Відомо, ці форми прийшли із 

сусідньої Польщі у XV–XVI ст. та стали згодом в Україні 

доповненнями до літургій. Одночасно поширюються й інші 

піснеспіви, що є куплетно-віршовою переробкою текстів Псалтиря 

та використовуються не тільки в церкві, але й у побуті. Їх писали 

учні духовних навчальних закладів, серед яких був і випускник 

Києво-Могилянської Академії Симеон Полоцький, відомий своїм 

твором “Псалтир римована” (1680). Вагомим був вклад і Дмитра 

Туптала, автора проникливих псалмів. Однак, до кінця XVIІІ ст. 

                                                 
541
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західну традицію псалмоспіву поступово витіснили з офіційного 

вжитку як “неканонічну” згідно з уставами Російської Синодальної 

Церкви. Але серед простого люду “псальми” продовжували 

користуватися особливою популярністю, вони надовго увійшли до 

репертуару мандрівних лірників та кобзарів. Існували й світські 

переробки псалмів мандрівними дяками, котрі часто вдавались до 

бурлеску у своїх спробах. Незмінним атрибутом цих поетичних 

форм було широке застосування церковнослов’янської лексики, 

характерне для церковного, “біляцерковного”, напівнародного 

письменства
542

.  

          Злам ідеологічних пріоритетів, що принесла з собою 

літературна доба Романтизму, змінила ”кодовість” мовної картини 

світу на користь національних/народних мов. Імовірно, саме ця 

зміна й спричинила прикре нерозуміння Т. Шевченка мовної 

практики Г. Сковороди. З іншого боку, примхлива лексична суміш 

староукраїнської барокової літературно-мовної традиції у псалмах 

стала для Т. Шевченка прихованим імпульсом у справі перекладу 

сакральних текстів “живою”, “народною” українською мовою.  

          Відомо, що першу спробу переспівати поетичні одкровення 

біблійного царя Давида новоукраїнською мовою зробив 

М. Шашкевич (1811–1843). За жанром і стилем “Псалми Русланові” 

(1830) М. Шашкевича відповідають усім канонам релігійно-

духовного піснеспіву, а за глибинним філософсько-емоційним 

наповненням є світським віддзеркаленням духовного вибору 

людини: або піти назустріч Богові і здолати власну недосконалість, 

або безслідно щезнути в буденній суєті. Дослідники вважають 

переспіви М. Шашкевича близькими до поезій у прозі, які, окрім 

духовної розкутості і художньої сміливості, вражають 

регіональним просторіччям лексико-стильового забарвлення 

сакрального джерела
543

. Як зазначає Ю. Шевельов, “можемо 

твердити, що піонер нової української літератури в Галичині був 

свідомим експериментатором. Високу даючи оцінку народній мові, 

                                                 
542

 Москаленко М. Нариси з історії.. . – С. 156. 
543

 Бетко І. Біблійні сюжети і мотиви… . – С. 111. 



296 
 

він у всій своїй творчості працював над тим, щоб нахилити її до 

різних жанрів і стилів, щоб зробити її різноманітною й гнучкою, 

щоб виявити її многогранність і елястичність, або надати їй цих 

рис”
544

. 

         Дослідники вважають, що до перекладу “Давидових псалмів” 

Т. Шевченко вдався не випадково. У них, переконаний 

В. Радуцький, поет “свідомо об’єднав дві важливі засади – біблійну 

та національну українську, уперше переконливо і з надзвичайною 

художньою силою використав у контексті проблем України – 

національних, поетичних, духовних, соціальних – широку палітру 

релігійно-філософських і художніх світів Псалтиря”
545

. Відомо, що 

перші псалми з’явилися з-під пера Т. Шевченка в першій половині 

грудня 1845 р. Досліджуючи історію циклу, М. Павлюк згадує 

найраніший відомий рукопис – недатований чорновий автограф 

переспіву псалма 81, написаний на листі Варвари Рєпніної до 

Тараса Шевченка від 9 грудня 1845 р. У першій половині 1845 р., 

живучи в поміщика С. Самойлова у с. В’юнище, Т. Шевченко 

переписав увесь цикл начисто до рукописного збірника “Три літа” з 

датою “19 декабря 1845, В’юнища”
546

.  

          Попри нез’ясовану жанрово-стильову природу твору 

(“переложенія”, переспіви, наслідування, обробки тощо), що й досі 

залишається дискусійним питанням у розвідках науковців 

(І. Даниленко, Л. Кисельова, Р. Коропецький, М. Павлюк та ін.), 

безсумнівно, що “для поетичного світу Шевченка 

найхарактернішим є граничне включення перекладних текстів в 

авторський творчий контекст: його переклади та переспіви такою ж 

мірою “шевченківські”, як і оригінальні твори, і, як правило, несуть 

такий самий авторський набір індивідуальних стильових прикмет. 

Стосовно жодного з Шевченкових перекладних текстів, не кажучи 
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вже про “наслідування” чи варіації, не може виникнути сумніву, з-

під чийого пера він вийшов”
547

.  

         У цьому контексті випадає доречним прикласти поняття 

“конгеніальності” до Шевченкових перекладів, сутність якої 

полягає не в заміні слів, а всієї системи, структури художнього 

твору, тобто перекладенні іншою мовою тих компонентів, завдяки 

яким у системі оригіналу зі словесних елементів будується цілісна 

структура. Створюючи конгеніальний оригіналові іншомовний 

текст, перекладач усвідомлює для себе спосіб досягнення цієї 

цілісності, основний принцип організації літературного твору, 

перевтілення в іншу мовленнєву систему всіх елементів оригіналу, 

який стає єдиним джерелом інформації, а мовленнєва система 

перекладу – єдиним кодом цієї інформації
548

. Вважаємо, що ця 

думка Д. Дюришина в рамках прикладається і до “Давидових 

псалмів” Т. Шевченка, адже “поет ніде не спотворює сакральних 

текстів, максимально наближаючись до їх семантично-

функціонального наповнення. Він українізує Псалми Давидові, але 

не припускає їх змістового оновлення”
549

. Т. Шевченко в 

“Давидових псалмах”, вважає В. Коптілов, “дав високі зразки 

перекладів урочисто-патетичних біблійних текстів, уводячи в них 

елементи переспіву, своєрідний перехід між перекладною та 

оригінальною творчістю поета”
550

.             

          Вище мовилося, що переспіви псалмів відносяться до 

знакового для поета періоду “трьох літ”, коли з-під його пера 

вийшли численні шедеври, що так чи інакше мають низку перегуків 

на ідейно-тематичному рівні. Уважне й прискіпливе прочитання 

Біблії, що була незмінним предметом його лектури у той час, 

спонукає Т. Шевченка до широкого застосування біблійної 

стилізації. Так, використовуючи у таких творах як “Сон (Комедія)”, 
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“Великий льох”, “Кавказ” біблійні епіграфи, поет тим самим 

створює певну настанову для читача – звіряти написане з високими 

духовними еталонами. Проте автор залишається ніби ззовні, 

переважно у якості строго моралізатора чи судді. “Зате в обробці 

псалмів, – слушно зауважує Р. Коропецький, – маємо справу з, так 

би мовити, “зворотним ходом”. У ній Шевченко не лише 

використовує біблійний матеріал, щоб передати власні думки і 

завдяки цьому “підтекстові” перетворити зміст та форму особистої 

роботи, але вводить себе в біблійний контекст. Обробляючи 

матеріял, який становить джерело його натхнення, він ніби оголює 

прийом значної кількости віршів у збірці”
551

.  

           Поет приміряє на себе образ ще одного Божого обранця – 

царя Давида-псалмоспівця, що вкладається у вже згадувану 

концепцію Шевченкових “профілей” та “масок” (Б. Рубчак). На 

користь цієї версії говорить і назва, хоча відомо, що не всі псалми, 

інтерпретовані Шевченком належать авторству Давида (43 та 136 

псалми). Тому погоджуємося з думкою, що “поет звертається до 

тих псалмів, які знаходять відгук у його серці й дають відповіді на 

запитання морального та духовного змісту. Отже, у доборі псалмів 

знаходить вияв діалогу автора із сакральними текстами”
552

. У 

площині перекладознавства цей прийом може тлумачитись як 

ототожнення з автором першоджерела. Завдяки близькому 

прочитанню художній текст розкривається як своєрідна 

маніфестація життя автора. У цьому процесі людина, яка 

інтерпретує художній твір, може зрозуміти автора краще, ніж він 

сам себе розумів, тобто має розуміти не лише чужу думку, чужу 

мову, а й чуже минуле
553

.  
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           Відомо, що під час роботи над перекладами Т. Шевченко 

послуговувався церковнослов’янським текстом Псалтиря редакції 

Єлизаветинської Біблії 1751 р. Вплив церковнослов’янського 

джерела позначився на поетичній мові Шевченкових псалмів, 

збагаченої і церковнослов’янізмами, і новими лексично-

морфологічними новоутворами, що сприяли поетичній образності 

та патетичному стилю. “Неперекладність” значного пласту 

церковнослов’янізмів у “Давидових псалмах” В. Коптілов пояснює 

тим, що “відповідників” на тому самому рівні, що й 

церковнослов’янізми, українська мова немає: такий своєрідний шар 

лексики й фразеології не може бути заміщений нічим іншим без 

істотних стильових втрат. Це глибоко розумів Тарас Шевченко з 

його геніальним чуттям мови, і, перекладаючи “Давидові псалми” з 

церковнослов’янської Біблії, залишив без перекладу чимало слів і 

виразів”
554

.  

           У частини науковців викликає сумнів досконале знання 

церковнослов’янської поетом. Аналізуючи деякі розходження у 

Шевченковому перекладі псалма 81 та церковнослов’янському 

тексті, Б. Струмінський вважає, що “розуміння його (Т. Шевченка. 

– О. Б.) недалеко відбігало від народного, українського, тобто лише 

приблизного, інтуїтивного, неточного”
555

. Однак, В. Радуцький, 

проводячи глибокий поетологічний аналіз Шевченкових текстів та 

порівнюючи їх з оригіналом давньоєврейською мовою, а потім з 

церковнослов’янським варіантом псалмів, переконливо доводить, 

що поет у своїх переспівах ретельно зберігає глибинний зміст 

біблійних текстів, удаючись при цьому до його тлумачення. “Тому, 

– вважає вчений, – інколи переспіви видаються зрозумілішими 

читачам, ніж самі псалми. Це дає нам право стверджувати, що 

Шевченку вдалося створити те, що він задумав: переспіви, тобто 

твори, що переносили б екзотичні образи Давнього Сходу на ґрунт 
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української культури. Імовірно, написанню кожного переспіву 

передували роки роздумів Шевченка над оригінальними 

псалмами”
556

.   

          Окрім церковнослов’янського варіанту першотвору науковці 

припускають можливість знайомства Т. Шевченка з уже існуючими 

поетичними обробками псалмів. Так О. Переломова переконана, що 

Т. Шевченку, безумовно, були відомі обробки й переспіви псалмів, 

зроблені такими російськими поетами, як О. Сумароков, 

М. Ломоносов, В. Тредіаковський, Г. Державін, О. Востоков, 

Ф. Глінка, В. Одоєвський, В. Кюхельбекер: “Це були поети 

“декабристської традиції”, у текстах яких знайшов відображення 

діалог авторів з читачем та відповідними суспільними ідеями, 

трансформованими в художніх текстах”
557

. Якщо на рівні 

суспільно-історичних викликів ідейні перегуки Шевченкових 

текстів та перекладів російських поетів можуть мати низку 

подібностей, то поетика циклу в цілому та окремих псалмів 

зокрема, має типологічні паралелі з віршованими обробками 

Я. Кохановського. М. Павлюк, зіставивши 52 псалом 

(церковнослов’янською мовою), Шевченковий варіант та переспів 

Я. Кохановського помічає схожість “тлумачень” польського та 

українського поетів. Зіткнувшись з черговим “темним місцем” 

першоджерела, і Т. Шевченко, і Я. Кохановський без вагань 

відходять і перебудовують псалтирні рядки по-своєму
558

. Проте, 

їхні інтерпретації мають одну характерну спільність – це 

“християнський спосіб” мислення, спільний для обох поетів, у 

світлі якого “темні місця” Старого Завіту тлумачаться відповідно 

до християнського вчення про місіанізм
559

. 

          Щодо вибору Т. Шевченка псалмів (а це 1, 12, 43, 52, 53, 81, 

93, 132, 136, 149) у науковців існують різні припущення. Обрані 

поетом псалми вважають ключовими, “бо вони доволі точно 
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відтворюють усю духовну силу цієї важливої книги”
560

. Пізніше, у 

1859 р. Т. Шевченко пише “Подражаніє 11 псалму”, проте цей твір 

прийнято розглядати поза межами циклу. Вище ми наводили поділ 

оригінальних псалмів на типи. Шевченкові псалми Р. Коропецький 

класифікує так: 12, 43, 52, 93, 136 є “національними елегіями”, 1 та 

132 – повчальними псалмами, 81 – псалмами соціальної 

несправедливості, 149 – псалом подяки
561

. Упадає у вічі сакральне 

число 10 – кількість псалмів, що їх обрав Т. Шевченко. Дослідники 

вважають це свідомими вибором, бо використовуючи багаті 

виражальні можливості псаломних текстів, “Т. Шевченко 

сформулював свої “десять заповідей” українському народові, 

втіливши в них своє національно-політичне кредо”
562

. На думку 

М. Бородінової, смислове наповнення саме цих псалмів давало 

можливість через асоціації “екстраполювати” старозавітний тексти 

на сучасність, “зашифрувати” в переспівах трагічні реалії 

української дійсності. “Стародавній твір, – пише дослідниця, –  

“включаючись” в художнє ціле творів української літератури 

ХІХ ст., що розвивалась в умовах “бездержавності”, національного 

гноблення, досить часто продовжував аналогії: “єврейський народ – 

український народ”, “Вавилон – Російська імперія”. Такого типу 

аналогії виникають при аналізі певних переспівів із циклу 

“Давидові псалми”. При цьому важливим елементом художньої 

цілісності поетичного циклу виступають наскрізні мотиви (зокрема, 

мотив неволі через підтекстове прочитання), наскрізні образи як 

своєрідні внутрішні “скріпи” циклу
563

.  

          Окрім типологічних наближень на тематичному, 

стилістичному чи композиційному рівнях, Шевченкові переспіви 

вирізняються ритмічною організацією. Відомо, що псалми 

перекладені 14-складником, який походить від народнопісенного 

силабічного 14-складникового вірша, за винятком псалма 81 (рядки 
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5 – 16) та 132 (рядок 1), де поет вдався до чотирьохстопного 

ямба
564

. Цей ритмічний прийом відзначає М. Ласло-Куцюк: 

“Двотактний коломийковий вірш з його чіткою ритмічною 

організацією і синтаксичною впорядкованістю становив ідеальний 

засіб передачі українською мовою наскрізного паралелізму 

біблійного стиха. Це і спричиняється до стислості, енергійності і 

високої економії шевченківських обробок псалмів. Такої 

майстерності вже ніхто не досяг після нього. Таїна лежить не тільки 

в самому розмірі, а у вмілому його використанні, в гнучкості 

шевченківського коломийкового вірша, бо ж частина Кулішевих 

перекладів псалмів здійснена коломийковим віршем, та вони 

слабші за самі ж його переклади, здійснені в ямбах”
565

. Так, 

аналізуючи 132-й псалом Шевченкового переспіву, та зіставляючи 

його з першоджерелом, В. Радуцький стверджує, що саме 

“бездоганний смак поета, його глибоке розуміння суті Святого 

Письма дозволили йому з трьох віршів першоджерела зробити 

22-рядковий шедевр. Читач, який добре знає оригінальний 

староєврейський текст, не може уникнути відчуття (майже 

містичного, бо воно, звісно, не є вадою справжньої поезії), що 

перші два рядки переспіву мають однакову кількість складів, 

порівняно з івритом, де ці рядки – улюблена споконвіку народна 

пісня. Це містичне враження посилюється ще й тим, що 22 – це 

кількість літер в івритській абетці”
566

.  

    Дослідники по-різному тлумачать феномен цілісності 

“Давидових псалмів” Т. Шевченка. В. Домашовець зауважує, що 

“Шевченко не переспівував псалмів з Біблії навмання, але вибирав 

деякі з них цілком обдумано й старанно, щоб вони творили 

своєрідну цілість до його незвичайно цінних творів при кінці збірки 

“Три літа”. Опрацьовуючи їх згідно вибраного порядку з Книги 

Псалмів, він також накреслив певну мету, для якої зв’язав їх одною 

ідеєю. <…> Назагал псалми відзеркалюють дуже великий обсяг 
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людських переживань особистого й загального порядку, а тому 

вони добре підходили до завершення його творчости трьох 

незвичайно бурхливих років його життя (1843–1845). А зокрема 

останнього 1845 року. Так, у своїх переспівах псалмів Шевченко 

підкреслив чимало думок і тем зо своїх попередніх творів, немовби 

хотів запечатати свої палкі слова авторитетом і силою Слова 

Всемогутнього Бога”
567

. Аналізуючи засади єдності псалмів 

Т. Шевченка, Р. Коропецький вирізняє наступні елементи: 

1) тематичну й стилістичну єдність, сконцентровану довкола 

проблеми зла; 2) хронологічну схему, за якою розвивається 

внутрішній хід сюжету: первісний рай (ідеальна справедливість) – 

наш зіпсований теперішній час (втрачений рай) – помста й 

очищення – новий, вічний рай (царство преподобних, відсутність 

будь-якого зла); 3) пророчий/месіанський тон
568

. Однак, засадничі 

первні гармонійної єдності Шевченкових псалмів, на думку 

М. Ласло-Куцюк є глибшими і полягають у наскрізному 

паралелізмі, вдало перейнятому від біблійного першоджерела
569

. 

Важливим є те, що Т. Шевченко ігнорує буквальні історичні 

аналогії, його переспіви “ґрунтуються не на вульгарному, а на 

поняттєвому, категоріальному паралелізм”
570

. До вже названих 

типологічних паралелей В. Домашовець додає психологічний 

паралелізм
571

.  

  Безумовно, що таке глибоке проникнення в ідейно-смислові 

поетологічні структури псалмів та їх осягнення було логічним 

наслідком регулярних студій поета над Святим Письмом. Феномен 

Шевченкових переспівів можна пояснити і літературним, і мовним 

хистом, а ще – тим містичним зв’язком з сакральними текстами, 

який проніс український митець через усе життя. І в цьому, мабуть, 

немає нічого надзвичайного, адже “митець-візіонер чи філософ-

есеїст, якщо вони генії, виповідають ідеї, пов’язані більш глибинно 
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і внутрішньо, аніж психолог чи теоретик (за термінологією К.-

Ґ. Юнґа і Н. Хамітова). Тому зв'язок, системність тут менш 

очевидні. Для їхнього осягнення не вистачить лише понятійно-

логічного інструментарію, потрібен насамперед “інтуїтивно-

співтворчий чин”
572

.   

          У цілому, ХІХ ст. стало багатим на українські переклади та 

переспіви псалтирної лірики (В. Александров, П. Грабовський, 

П. Гулак-Артемовський, М. Максимович, П. Куліш, С. Руданський, 

Леся Українка, І. Франко, О. Федькович та ін.). У цих перекладах, 

вважає Т. Бовсунівська, письменники, “адаптуючи тексти до 

сприйняття людини ХІХ століття, тим самим тяжіли до вивершення 

феномена сакральної людини, до виявлення агоністичного начала 

людського буття, зокрема, українського народу”
573

. Переспіви 

псалмів у ХХ ст. (Л. Костенко, А. Кримський, Олександр Олесь, 

Є. Маланюк, Д. Павличко та ін.) продовжували традиції 

попереднього століття, однак разом з тим у них гостро відчувався 

“багатий духовний досвід сучасного українця, котрий, пройшовши 

немалий шлях, – від “опудала власних городів” до полум’яного 

шукача свободи та істини – звіряє знову свій шлях з Біблією”
574

 . 
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РОЗДІЛ IV 

 

ШЕВЧЕНКІВ ТЕКСТ ЯК ХРИСТИЯНСЬКА ПАЙДЕЯ 

 

        Термін “пайдея”, що означує процес засвоєння людиною 

культурних цінностей, до наукового лексикона повернув німецький 

історик і філолог Вагнер Йегер наприкінці ХХ ст. Антична пайдея,  

втілена у платонівській академії, пропонувала такі методи передачі 

знання, як служіння істинному благу та плекання доброчинності 

(арете) через турботу про самовдосконалення душі. Відомо, що 

християнство перейняло античне ставлення до філософії як до 

способу життя і відповідного дискурсу. Так, коли мислителі 

грецької патристики описують християнство як філософію, вони 

мають на увазі не лише наявність чітких доктринальних 

“теоретичних знань” (теоретичних догматів філософських шкіл), 

але й певну практику, реалізацію християнства як способу життя. В 

якості пропедевтики до практичної та теоретичної філософії в 

грецькій патристиці християнська пайдея бачиться як катехізація, 

життя в таїнствах (містагогія) та патристична логіка, що мають 

практичне та теоретичне наповнення
575

.  

           Візантійський період для християнської пайдеї виявився 

ключовим у становленні освітньої концепції східнохристиянського 

світу. Дослідники акцентують увагу на унікальній місії 

візантійської культури – збереженні для наступних поколінь 

класичного спадку античної цивілізації. Зокрема, це стосується 

засвоєння класичних пайдейтичних ідей, сконцентрованих довкола 

формування морального кодексу людини, її естетичних уподобань 

та соціальної етики. Вчені-візантологи переконані, що всі наступні 

європейські спільноти є не чим іншим як спробою реалізувати 

ідеали пайдеї, в результаті чого пайдея з локального 
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давньогрецького феномена перетворилась в глобальну 

“ойкуменічну” тенденцію буття. Важливо, що про позицію 

синтезування античної культури і християнства йдеться у 

патристичному спадку Василія Великого, Йоана Хризостома, 

Климента Александрійського, Юстина Мученика та ін. 

Переймаючи ідеали античного виховання, отці східної Церкви 

вважали пріоритетом моральне виховання молоді на 

християнському ідеалі любові до ближнього
576

.  

          Разом із богословськими рефлексіями ідеологія християнської 

пайдеї на давньоруських теренах втілювалася за посередництва 

могутнього арсеналу сакрального мистецтва (архітектура, фреска, 

мозаїка, іконографія, скульптура), літератури, книг та видавничої 

справи, освітніх інституцій тощо. Як правило, осередками цих 

традицій були монастирі, а провідниками у світ духовного ставали 

ченці – представники першої вітчизняної інтелігенції. Так, 

інститути християнізації відігравали значну культурно-

просвітницьку роль у суспільному житті наших предків, що 

залишило вагомий слід у художній свідомості етносу. Власне цю 

частину дослідження присвячено виявленню морфологічної 

концепції християнської пайдеї в давньоруських пам’ятках 

літератури та творах Тараса Шевченка. Окремо розглядається 

залучення Шевченком засад християнської етики та естетики для 

формування смислового горизонту творів, спрямованого у площину 

внутрішньої моральності людини, на усвідомлення можливості 

реалізації свободи духу через правильне знання та дію. Тоді 

“людина стає нібито народженою для Пайдеї, бо прагнучи до 

пізнання Блага (фронезис), знання сутності і значення Блага, вже 

відкриває шлях пошуку Бога”
577

.   
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Традиція чернецтва в Шевченкових творах 

 

         Образ чернецтва у творах Т. Шевченка досліджений 

фрагментарно, здебільшого як предмет сатири. Однак, цей образ є 

частиною загальнокультурного контексту, що має відображення в 

літературних пам’ятках ще давньоруської доби, оскільки тип 

літератури і тип художньо-літературної свідомості є втіленнями 

властивого даній історичній епосі типу культури, домінантою якого 

на українських теренах протягом тривалого часу була християнська 

традиція. Для того, щоб уявити той чи інший тип літератури і тип 

художньої свідомості, потрібно розглядати і відповідний тип 

культури як системну цілісність. Тому логічним постає 

дослідження образу чернецтва у творчості Т. Шевченка через 

зіставлення з києворуськими текстами задля виявлення рецепції та 

типології аскетичної проблематики у рамках візантійської духовної 

парадигми. 

          Як відомо, на початках християнізації монастирі та собори 

були тією ланкою, що пов’язувала Київську Русь із християнським 

світом. Давньоруська держава в процесі запозичення й творчої 

переробки візантійської мудрості поступово створювала власний, 

своєрідний інтелектуальний потенціал. Так, у середовищі ієрархів 

з’являються високоосвічені діячі, збирачі та цінителі книг: 

письменники, філологи, філософи, історики, бібліотекарі. Тому 

природно, що саме монастирі зробилися регулюючими центрами у 

суспільному житті давньої Русі, у їхніх стінах зосереджувалася 

майже вся книжна діяльність. “Величезна специфічна культурно-

просвітницька роль церкви, – вважає О. Васильєв, – зумовлювалась, 

звичайно, не доктринально-конфесійними особливостями (хоча 

частково визначалась ними), а тим становищем, що його посідала 

церква в суспільстві. Вона функціонувала як ідеологічний, 

політичний, а з часом і як культурний інтегратор, забезпечуючи, 

зокрема, “теологічність світогляду середніх віків” і виконуючи 

десятки інших невластивих церкві функцій. Крім усього іншого, 

церква створювала солідний релігійно-філософський і церковно-
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історичний інтелектуальний потенціал зі значним 

історіографічним, фактологічним матеріалом, що мав певну вагу не 

тільки в царині богословських, а й широких суспільно-наукових 

знань”
578

.  

         Як відомо, інститут чернецтва на територіях Русі-України був 

запозичений ззовні майже одночасно з першими відомостями про 

саме християнство. Це іноді спричиняло нерозуміння суті 

чернечого подвижництва чи богословського обґрунтування його 

засад. Первісну парадигму чернецтва характеризують як зовнішньо 

виражену, що у своєму розвиткові випереджала богословське й 

теоретико-гносеологічне розуміння монашества. “З давньоруських 

джерел відомо, – пояснює В. Климов, – що серед першорядних 

були завдання досить практичного, якщо не буденного сенсу: 

поширення монастирсько-чернечих інституцій як наочних взірців 

організації життя за нормами нової релігії, що гарантували обіцяне 

християнством спасіння і мали переконувати у правильності вибору 

Володимиром релігії Христа; з’ясування, як, на яких засадах 

(пустожительства, скитного життя чи спільножительства), за якими 

уставами слід організувати чернече подвижництво, що відповідало 

б букві християнського віровчення й гарантувало сподіване 

потойбічне життя; демонстрація наочних (ідейно-християнських, 

монастирсько-обрядових, моральних, освітньо-культурних, 

організаційних, дисциплінарно-поведінських, зрештою, 

монастирсько-господарських) переваг аскетичного життя 

християнсько-монастирських спільнот над “гріховним” 

світським…”
579

.  

          У києворуську добу монашество робило помітний внесок у 

розвиток національної культури, позаяк першими літописцями, 

вчителями, лікарями, митцями були монахи. Монастирі займали 

особливе місце розвої освіти. “У всякому разі, – пише митрополит 

Іларіон, – вісім віків, Х–XVII, монастирі в Україні були головними 
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центрами, які ширили народну освіту. Заслуга монастирів у 

творенні української духовної культури безконечно велика – це 

вони, скромні українські монахи й монашки, Божі бджоли, 

створили нам усе те, що маємо найкращого в нашій духовній 

культурі і чим ми пишаємось й тепер”
580

. Однак, насамперед в 

інституті чернецтва бачилось уособлення вищих християнських 

чеснот, через що в давньоруській літературі образ ченця 

розглядається як “стовп терпіння”, “безодня смирення”, “скарбниця 

чистоти”, “самовільне умертвіння”, “богомислення”, “світильник 

премудрості духовної”, “завжди працюючий”, “розум освічений”, 

повсякденний “мученик” і “трудитель”.  

         Складна палітра смислового нюансування, що супроводжує 

образ чернецтва в літературі – від початків давньоруського 

християнства і до середини ХІХ ст. –  знайшла своє втілення у 

творах Т. Шевченка на різних рівнях художньої інтерпретації. 

Є. Нахлік вважає, що поет “прямолінійно підходив до трактування 

такого історичного феномена, як інститут чернецтва, зневажливо 

висміюючи його за плотський аскетизм, обов’язкову безшлюбність 

і не бажаючи зрозуміти його історично, не допускаючи навіть 

думки, що монаший чин має свою доцільність в історичному 

поступі людства – бодай з погляду культурного (літописання, 

переписування рукописів, книгодрукування тощо), не кажучи вже 

про релігійно-філософський, духовний аспект (досягнення за 

допомогою суворих постів упокорення плоті, молитов, особливого 

зв’язку з трансцендентним, Божественним і нейтралізація, завдяки 

цьому, а передусім відмолювання людських гріхів, негативної 

енергії, що нагромаджується в людському духові)”
581

. Д. Степовик 

погоджується, що “серед шевченкознавців існує думка, яку заледве 

не зробили аксіомою, що Тарас не любив ченців”
582

. Однак, “любив 

чи не любив – це питання до дискусії. Втім, відомо, яким з погляду 
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моралі були клір, чернецтво і єпископат в Російській Православній 

Церкві доби імперії: любити їх можна було з великим трудом, 

насилуючи самого себе. Але, як незмінне явище Вселенської 

Церкви, монашество не викликало в Шевченка осуду. Та й не могло 

викликати, бо монастир в ідеалі – це постійна безугавна молитва, 

тобто те, що було властиве самому Тарасові”
583

. Так, у поезії “Ой 

виострю товариша” (1848) Т. Шевченко подає традиційний образ 

ченця (“Нехай не гуляє, / А святе Письмо читає, / Людей поучає, / 

Щоб брат брата не різали / Та не окрадали…” (II, 129), якому слід 

дотримуватися таких уставів: відречення від світу (“нехай не 

гуляє”), знання і екзегетика Святого Письма (“a святе письмо 

читає”), просвітницька діяльність, навернення до віри (“людей 

поучає”), поширення заповідей Христових (“щоб брата не різали та 

не окрадали”).  

          За усталеною традицією феномен монашества насамперед 

асоціюється з подвижництвом. Топіка подвижництва, 

трансформуючись у розгалужені метафоричні мотиви, доволі часто 

зустрічається в літературній спадщині людства від античності до 

сучасності. Зазвичай розрізняють поняття топіки подвижництва, 

тобто групи топосів, які виростають із того самого  образу, однак 

послуговуються різними його конотаціями та культурними 

контекстами. Наприклад, топосом подвижництва в літературі 

забарвлені мотиви прометеїзму, профетизму, месіянізму, героїчна 

тематика, ідеї самопожертви заради високої мети, концепти 

аскетизму тощо. У більш вузькому екзегетичному сенсі під чином 

подвижництва мислиться чернече подвижництво, наслідування 

людиною високих ідеалів Євангелія, прагнення до духовного 

вдосконалення, гартування волі. Благасловляючи подвижництво, 

Василій Великий давав такі настанови: “Перемагай невидимих 

ворогів, протидій началам і владам (Еф. 6, 12), викоріни їх 

спочатку зі своєї душі, щоб не мали в ній жодного наділу. <…> 

Пам’ятай приклад Христа, Котрий заради тебе все це витерпів, 
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знай, що задля Нього й ти мусиш пройти через це. У цьому буде 

твій здобуток, бо ти йдеш шляхом Царя-переможця, який прагне, 

щоб і ти розділив Його тріюмф. Навіть, якщо доведеться тобі 

померти, то не подоланим, бо, до кінця зберігши в собі істину 

непохитною, а відвагу в боротьбі за істину нездоланною, ти 

отримаєш найславнішу перемогу”
584

.  

         Мабуть, найґрунтовнішим джерелом середньовічних уявлень 

про чернецтво на українських теренах є перекази Києво-

Печерського патерика. Згідно з візантійськими канонами, святість 

монастиря виявляється і в подвижництві його чорноризців. Власне 

описові їх подвигів присвячено більшу частину переказів Патерика. 

Свої моральні принципи чернеча братія звіряла з тими ідеалами 

чернечого життя, що їх виробили візантійські общини. Відомо, що 

згідно зі статутом обов’язковими для ченців були канони схими, 

крім того вони складали обітниці: 1) відмови від світу і того, що у 

світі; 2) послуху настоятелю; 3) збереження безшлюбності.  

         Зокрема, у Патерику подано детальну історію започаткування 

і впорядкування монашого уставу. Так, на початку свого 

ігуменства, коли в монастирі налічувалося вже 100 ченців, 

преподобний Феодосій вирішив запровадити в своїй обителі статут 

чернечого життя, тобто упорядковані чернечі правила. Але для 

цього йому бракувало відповідних списків таких правил (статутів), 

а також наявної на той час богослужбової літератури. “І почав 

шукати [належного] правила чернечого, – читаємо в Києво-

Печерському патерику, – і знайшовся тоді чесний інок Михаїл, [з] 

монастиря Студійського, який прийшов із Греків з митрополитом 

Георгієм" (Слово 7). Зрозуміло, що саме від нього Печерський 

ігумен переписав список Студійського статуту. “По цьому ж 

послав блаженний одного з братів у Константинополь град до 

Єфрема-скопця, аби увесь статут Студійського монастиря приніс 

переписавши" (Слово 8). Єфрем-скопець “веління преподобного 

отця нашого виконав і, весь статут монастирський переписавши, 
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послав до нього" (Слово 8). Творчо доопрацювавши списки 

статутів, ігумен Феодосій створив статут чернечого життя, який і 

запровадив у своєму монастирі близько 1064 р.
585

 Статут “Феодосій 

наказав прочитати перед братією і звідтоді почав у своєму 

монастирі все робити за статутом святої обителі Студійської, 

як і до нині учні його цих правил дотримуються" (Cлово 8). Історія 

Печерського монастиря, переконаний Д. Оболенський, демонструє 

“як глибоко і стрімко могла засвоюватися візантійська аскетична 

традиція: життя головного монастиря ранньосередньовічної Русі 

визначалося трьома базовими елементами цієї традиції – писаннями 

давніх іноків Палестини та Єгипту, пустельною практикою Афона і 

Константинопольським Студійським уставом”
586

. 

          Прикметно, що в поезії “І Архімед, і Галілей…” (1860) 

Т. Шевченко демонструє ґрунтовне знання уставів чернечого 

життя, що ремінісцентно проступає в рядках ”Єлей / Потік у черево 

чернече” (p. 2–3), які щоразу, залишалися загадкою для всіх 

коментаторів, що ніяк не могли збагнути, в якому зв’язку 

опинилися у Т. Шевченка подвижники науки часів античності й 

Відродження і раптом – “черево чернече”? “А вся річ у тому, – 

аргументує М. Павлюк, – що біблійну формулу про “вино і єлей” 

Шевченко модифікував, транспонувавши її на пізнішу норму 

монастирських статутів, де йшлося про вживання скоромної їжі: це 

так звана “дозволеність вина і єлею” – вираз доволі поширений, 

зокрема, у ХІХ ст.”
587

. На підтвердження своїх слів науковець 

приводить цитування зі словника В. Даля та загальнообов’язкового 

для чернецтва “Типікону”. Поділяє думку М. Павлюка про 

прив’язку символіку єлею до образу чернецтва й польський 

науковець Ґ. Іглінський. Зокрема, дослідник припускає: “Натяк, що 

тільки ченці мали єлею вдосталь, може бути алюзією до притчі про 
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мудрих і нерозумних дів, що вийшли зустрічати молодого: 

“Нерозумні взяли лампи, але не взяли із собою оливи. Розумні ж 

разом із лампами взяли також і оливу” (Мт. 25:3-4). Лампа, 

завбачливо заповнена оливою, в цьому випадку є символом 

очікування та готовності. Вона дає світло — і тому може бути 

символом живої присутності Бога або людини. Прагнучи довести 

свою вірність Яхве та показати безперервність своєї молитви, 

ізраїльтяни мали в святилищі завжди запалену лампаду; якщо ж 

вона згасала, це означало, що народ відходив від Бога. Натомість 

щасливими були ті, хто з готовністю чекали на Бога. Власне такими 

були мудрі діви, лампи яких горіли завжди. Запалений світильник 

— це також синонім Слова та Правди: “Твоє слово — світильник 

для моїх ніг і світло на моїй стежці” (Пс. 119, 105). Однак Бог 

очікує чогось більшого від своїх підданих: замість того, щоб лампи 

залишити запаленими під посудиною (Мт. 5:15), вони повинні 

дбати про те, щоб світильники горіли, як вогнище серед 

безбожного світу, повинні бути, мов Ілля, слово якого “горіло, як 

факел” (Сир. 48:1), як Іван Хреститель, який “лампою був, що 

горіла та світила” (Йоан 5:35), як апостоли, що були ”світлом для 

світу...” (Мт. 5:14). Звідси у вірші Шевченка мова про 

“передвісників світла”, що йдуть в смутну людську дійсність, щоб 

свідчити про істину. Оскільки Архімед і Галілей взагалі не знали 

правди про світ, а замкнені в монастирях ченці знали її тільки для 

себе, не переказуючи іншим – як ті мудрі діви з євангельської 

притчі…”
588

. 

          Вище вже йшлося, що статут визнавав обов'язком кожного 

ченця щоденне читання книг, отримуваних у монастирській 

бібліотеці в ченця-бібліотекаря, що свідчить про стовідсоткову 

грамотність усіх мешканців обителі та існування доброї 

монастирської бібліотеки. Власне, це пояснює “аскетичні інтенції” 

києворуської оригінальної літератури, коріння якої занурене в 
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традицію чернецтва, адже “з часів преподобних Феодосія 

Печерського та Нестора Літописця, – зауважує архієпископ Ігор, – 

незмінними лишилися для українських письменників обіти покори, 

безсрібництва й чистоти, підпорядкування монашому уставу, життя 

в пості й молитві. Це соціокультурні парадигми творчості 

українських письменників, абсолютна більшість яких і в XVII ст. 

все ще належала до монашого стану”
589

.  

           Разом з тим, у Патерику проступає одна прикметна деталь – 

це амбівалентна подача образу ченця. “Герої оповідань “Патерика”, 

– зауважує В. Крекотень, – виступають не як узагальнене втілення 

добра, а як живі люди зі звичайними рисами характеру: сваряться 

між собою, заздрять один одному, громадять гроші, прагнуть до 

земних утіх – люблять і поспати, і попоїсти, і випити, і 

помилуватися вродливою жінкою… В усьому цьому вони каються і 

знову грішать”
590

.  

         Образи ченців, виведені у творах Т. Шевченка, теж отримують 

різнорідне авторське трактування. Так, з одного боку – поет 

розглядає чернецтво як шлях покути за здійснені гріхи, як 

відкуплення, яке обирають персонажі для духовного переродження. 

Приміром, у поемі “Княжна” головна героїня після зґвалтування 

приймає монаший постриг, щоб не тільки очистити своє духовне 

єство після страшної наруги, але й “…покутовать / Гріхи на сім 

світі, / Гріхи батькові…” (I, 202). У монастир приводить на 

старості літ життєва дорога Семена Палія з поеми “Чернець”. Після 

років, відданих на боротьбу за вільне життя, козак приймає рішення 

прийняти чин. Упадає у вічі, що це рішення він приймає осмислено, 

сподіваючись звірити власне мірило правди й неправди з 

християнськими цінностями. Поет радить своєму героєві 

дослухатись Божих настанов, а не власного серця: “Святе писаніє 

читай, / Читай, читай та слухай дзвона, / А серцеві не потурай. / 
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Воно тебе в Сибір водило, / Воно тебе весь вік дурило”  (p. 99–103). 

У такий спосіб автор демонструє трансформацію світогляду – від 

утвердження справедливості насильницькими методами у 

національно-визвольній боротьбі до чернецтва, до внутрішніх 

розмислів, до молитви: “І за Україну молитись / Старий чернець 

пошкандибав” (p. 118–119). Перекази про застановлення на чернече 

життя козаків у похилому віці позначились і в поезії “Гамалія”, де 

згадується прізвисько “Чернець” (р. 178). У коментарях до поеми 

вказано, що “Ченцем” Т. Шевченко називає гетьмана реєстрового 

козацтва Петра Конашевича-Сагайдачного слідом за Д. Бантишем-

Каменським, який твердив, що наприкінці життя гетьман прийняв 

монарший постриг, хоча це було далеким від істини, оскільки 

П. Сагайдачний не постригся в ченці, а став членом Київського 

Богоявленського братства (І, 687). 

         Виклики Реформації з руйнівним для монашества 

радикалізмом раннього протестантизму та потридентським 

прагненням оздоровити усвідомлення християнської ідентичності 

вимагали нового прочитання аскетичної традиції. До того ж, період 

XVII – початку XVIIІ ст. був ознаменований на українських 

теренах активною експансією російського православ’я, що 

нівелювало київську церковну традицію. Все це разом доклалося до 

витіснення монашества на марґінеси культурного життя, 

перетворивши на предмет кпинів у “Плачі київських монахів” чи 

одіозність “столбов во храмѣ Божієм” у баченні Григорія 

Сковороди.  

           В аналогічному пародійному ключі ключі витриманий образ 

чернецтва у Шевченкових поемах “Кавказ”, “Єретик”, поезіях 

“Гімн черничий”, “Н. T.”. Ймовірно, тут виявляється історико-

політичний контекст, що став поштовхом до бурлескно-

травестійних жанрів в українській традиції сміхової культури, до 

поняття “священна пародія” – пародіювання церковної служби, 

заповітів, літургії тощо. Зазвичай, таке гумористичне зображення 

підпорядковувалося меті очищення суспільства від людських вад, 

породжуваних недбалим виконанням суспільних обов’язків. 
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“Оскільки ж суспільні вади узалежнюються просвітительською 

доктриною від консервативних елементів побуту, об’єктом 

висміювання все частіше стають представники духовенства (клиру) 

як носії традиції минулого”
591

.  

          Попри спільність сатиричної спрямованості, що поєднує 

поезію доби українського бароко та Шевченкові твори, в яких 

предметом зображення постає чернечий чин, власне, останні 

вирізняються настійливим акцентуванням на обітниці 

безшлюбності. Ця обітниця суперечить, на думку поета, природі 

людини, і тому викликає контроверсійні інвективи, спрямовані до 

Бога: 
Якби не ти, ми б любились, 

Кохалися б, та дружились, 

Та діточок виростали, 

Научали б та співали: 

Алілуя! 

 

Одурив ти нас, убогих. 

Ми ж, окрадені небоги, 

Самі тебе одурили 

І, скиглячи, возопили: 

Алілуя!  (“Гімн черничий”; p. 6–15). 

К. Бусел стверджує, що “інститут чернецтва однозначно 

потрактовується тут як велика фальш супроти природи людини та її 

призначення, і коли ця фальш освячується іменем Бога, то і сам Бог 

фігурує як той, що “обкрадає”, “обдурює” тих, котрі йому служать 

своїм чернецтвом”
592

. Ю. Ковалів вважає, що черниці, офіруючи 

власним життям через гіпертрофовані сакральні цінності, 

“водночас підсвідомо протестують проти сублімації лібідозної 

енергії, яка іноді прориває заслони зовнішніх заборон, дозволяючи 
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хоч на мить жінці відбутися жінкою, тобто реалізувати своє істотне 

покликання, заповідане Господом”
593

.  

         Імовірно, так проявляється у Шевченкових творах конфлікт 

язичницьких візій (на архитипальному рівні) з богословсько-

християнською традицією. Як відомо, язичництво вважає 

безшлюбність і бездітність найстрашнішим прокляттям – 

безшлюбність означала безнадійність, остаточну смерть. Натомість 

християнські аскети переконували, що безшлюбний спосіб життя 

веде до майбутньої слави відродження, коли люди не одружуються, 

не виходять заміж, але перебувають як ангели на небесах. У 

безшлюбності і суворій помірності переборюється панування 

стихійного природного начала в людському житті.  

          У Шевченковому малярстві образ ченця зберігає канонічні 

моделі. Наразі відомий тільки один твір зазначеної тематики – 

гравюра на металі “Католицький чернець” (1841). Це була 

ілюстрація до повісті М. Надєждіна “Сила воли. Воспоминания 

путешественника” (1841), надрукованої у збірці “Сто русских 

литераторов”. Ось як у тексті описано зовнішній вигляд головного 

героя: “Біля самого входу на краю лави сидів чернець у всій 

мальовничій злиденності одіяння міноритів, як їх називають в 

Італії. Він одягнений був у сірий підрясник, підперезаний товстою 

вузлуватою мотузкою. Важкі сандалі прив’язані до босих ніг 

вузенькими ремінцями, що червоними рубцями в’їдалися в ступні, 

порепані від сонця. Відлога ченця була закинута за плечі, і тому 

його голова вся була назовні, вона відсвічувала бронзовим відливом, 

створеним неєвропейським небом <…> він нерухомо дивився на 

хвилі, що котились біля його ніг”
594

. Шевченкове зображення ченця 

повністю відповідає тексту: його погляд заглиблений у себе, 

здається, ніщо не може порушити роздумів та перебирання чоток – 

ні човни з людьми, ні блискавки, що розрізають небо, ні збурене 
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негодою море, зображені позаду. Доволі чітко збережено деталі 

монашого одягу, що відповідає ордену францисканців. Дослідник 

малярської спадщини Т. Шевченка К. Широцький пояснює цей 

факт докладним вивченням творів іспанських малярів та митців-

романтиків
595

. Вважаємо, що тут Т. Шевченко демонструє не тільки 

європейську техніку малярства, але й демонструє глибоке 

“занурення” в  образ, чого, власне, й вимагають канони 

ілюстрування. 

          У підсумку зазначимо, що образ чернецтва у творах 

Т. Шевченка вирізняється своєю амбівалентністю: з одного боку, 

монах зберігає догматично-релігійні настанови та стає на шлях 

самопожертви для покути та молитви за гріхи людства (тут 

виявляється типологічна спільність у трактуванні образу ченця у 

давньоруській літературі). З іншого боку, шлях до Бога поет вбачає 

не через аскезу, а через реалізацію природного первня людини. 

Травестіювання чернечого чину має низку типологічних збігів зі 

сміховою культурою українського бароко. 

 

 

Християнська дидактика в літературній  

та малярській творчості Тараса Шевченка 

           

           Дослідження природи дидактизму Шевченкових творів у 

зіставленні з творами  давньоукраїнської літератури є на сьогодні 

малодослідженою ділянкою шевченкознавства. Зокрема, 

християнську агіографію як джерелознавче та текстологічне 

джерело у Шевченкових творах досліджували І. Ісіченко, 

В. Крекотень, О. Кулікова, Є. Лебідь, С. Росовецький, Е. Соловей, 

О. Яковина. Дослідження агіографічних сюжетів та образів у 

малярській спадщині не є численними (Л. Генералюк, 

В. Гордійченко, Д. Степовик, В. Яцюк). Спираючись на вже існуючі 

напрацювання, спробуємо з’ясувати рецепцію дидактичності, що 
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дозволить дослідити релігійну інтенційність у структурі моральних 

цінностей у літературній та малярській творчості Т. Шевченка.    

  Актуальними для порівняльного літературознавства все 

більше стають взаємозв’язки літератури з іншими типами 

дискурсів, серед яких важливе місце займає релігійне 

письменство
596

, ідейним стрижнем якого є власне християнська 

аксіологія. Нашу увагу привернули морально-етичні орієнтири 

персонажів, аксіологічні моделі Шевченкових творів, сформовані, 

найімовірніше, під впливом давньоруської житійної літератури, 

оскільки християнська агіографія ще з києворуських часів на 

вітчизняних теренах сприймалась як явище філософської рефлексії 

над дійсністю, над системою цінностей людського буття в злагоді 

розуму й серця, людини та світу.  

  Повчальною літературою прийнято називати практично всю 

давньоруську церковно-християнську писемність, до якої за 

жанровими ознаками входять повчання, слова, посланія, полемічні 

твори, агіографія тощо. До києворуської агіографічної спадщини 

прийнято відносити житія, мінеї, прологи, патерики, а ще – 

гімнографічні твори, як-от служби та акафісти Святим. 

Характерною рисою цієї літератури визнають повчальність, у якій 

проступає морально-невідчужене відношення людини до досвіду 

інших на засадах глибинних духовних зв’язків особи з ментальним 

цілим. Повчальність літературних творів сформувалась як 

культурний феномен у середньовічному світі та виконувала 

функцію найвагомішого джерела передачі духовного досвіду. Тут, 

вважає В. Мовчан, “йдеться не про той рівень повчальності, який 

має місце в будь-якій взаємодії людини з іншими на рівні обміну 

досвідом знань та умінь, досвіду творення стосунків тощо. 

Повчальність, що визначилася як специфічний тип духовної 

практики, містить досвід смисложиттєвого ґатунку, а тому має ті 

морально-естетичні характеристики, що зумовлюють особливий 
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спосіб її існування та трансформації в досвід інших. Носій потреби 

повчання сповнюється істиною, що зійшла на нього як одкровення і 

своєю значущістю настільки очевидна, що здатна переводити життя 

на вищі щаблі його сенсу”
597

.  

 Безперечно, що морально-етичні норми давньоруської 

агіографії міцно пов’язані з греко-візантійськими духовними 

традиціями та парадигмою святості, одначе відрізняються від 

візантійських канонів. “Так, для Візантії, – пише О. Сліпушко, – 

характерними були сакральна урочистість, пишна краса 

священнодійств, що відображала непорушну дійсність. Етичний 

елемент тут перебував на другому місці, а на перший план 

виступало естетичне начало як  своєрідне дзеркало “небесної 

ієрархії”. На Русі ж християнська духовність характеризується 

посиленням євангельського елементу, у центрі перебували любов, 

милосердя, служіння людям”
598

.  

 Упродовж останніх десятиліть дослідники дедалі настійливіше 

наголошують на унікальності й самобутності морально-етичних 

аспектів вітчизняної агіографії, покладаючись на істотні 

відмінності історичного і культурного рівнів київських та 

візантійських житій. Так, Т. Чайка вважає, що будь-яке оригінальне 

житіє давньокиївського періоду являє собою досить складне 

поєднання своєрідного світосприйняття Київської Русі в його 

проекції на багатовікову дохристиянську історію та органічно 

засвоєного духовного досвіду християнського світовідношення 

візантійсько-болгарських попередників. Саме своєрідність 

агіографічної літератури (духовно-ціннісна, культурно-

функціональна, жанрово-стилістична), вважає дослідниця, 

зумовила незамінність властивого їй способу виявлення головних 
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рис давньоруської моральної свідомості, що згодом втілилась в 

етосі українського народу
599

.  

У  давньоруських житіях привертає увагу не стільки вражаюче 

багатство моральних ідей та почуттів, скільки дидактична 

спрямованість та принцип наслідування. Дидактичність в 

агіографії, на думку О. Александрова, важлива для створення 

образу людини. Принцип дидактизму, вважає вчений, “виконує 

функцію відбору біографічного матеріалу і його впорядкування в 

частині переходу від вербального і декларативного рівнів до рівня 

словотвірного, на якому образ людини постає не в номінативній, а в 

іконічній і поведінковій формі”
600

.  Так, у дидактиці Києво-

Печерського патерика дослідники вирізняють повчальну 

моралістичність, бо все, “про що йдеться у Патерику, має стати 

прикладом і практичною настановою до дії, і не лише для ченців, а 

й, у трансформованому вигляді, для щонайширшого кола мирян”
601

.  

  Як відомо, Т. Шевченко був знайомий з церковно-

християнськими творами з раннього віку, що, на переконання 

І. Ісіченко, утворює “агіографічний шар свідомості”, – такий тип 

свідомості, завдяки якому відбувається формування системи 

ціннісних категорій письменника
602

. Власне, питома вага творів, 

перейнятих повчальними настановами є досить відчутною в 

Шевченковому спадку. Агіографічні факти, введені поетом у 

контекст творів, зауважує О. Яковина, акцентують на важливості 

апостольського сенсу смирення й відпорності злу. Протягом життя 

“християнська духовність набула у свідомості Т. Шевченка сталих 

форм, зорієнтованих на моральні цінності первісного 

християнства”
603

. Характерно, що дидактична специфіка 

зберігається і в тих творах, де не тільки агіографічні ремінісценції 
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зберігають духовно-ціннісні конотації, але й авторські відступи 

забарвлені флером настанов до творення морально доброчесного 

життя або спонуки до нього. Так, у поемі “Царі” ремінісценція 

старозавітної оповіді про царя Давида, сумнівного, як для 

Т. Шевченка, святого, рівно – як і князя Володимира, бо життя їх 

відзначене гріхами вбивства, розпусти, завершується 

застереженням з неприхованою гнівною іронією: “Так отакії-то 

святії / Оті царі” (р. 214–215). На таких прикладах не може 

вирости нічого гідного, тому поет, описуючи гріхи синів Давида, 

наставляє: “Отак царевичі живуть, / Пустуючи, на світі. / 

Дивітеся, людськії діти” (р. 141–143). 

          Пафос повчальності у творах Т. Шевченка найбільш виразно 

проступає на рівні авторських коментарів. Аналізуючи модифікації 

образу автора у Шевченкових поезіях, В. Смілянська вирізняє таку 

модифікацію, як “народний оповідач”, нарація якого “звернена до 

слухача (переважно слухачок) й має дидактично-моралізаторське 

спрямування”
604

. Так, повчальні авторські настанови звучать у 

відступах поеми “Катерина” (“Кохайтеся чорнобриві, та не з 

москалями” (p. 1–2), “Титарівна” (“Стережіться, дівчаточка, / 

Сміятись з нерівні, / Щоб не було і вам того, / Що тій титарівні” 

(p. 84–87), у “Петрусі” (“Моліте Господа, дівчата, / Моліте 

господа, щоб мати / І вас отак не завдала / За генерала, за палати / 

І вас отак не продала” (р. 157–161).  

         Функціональна спрямованість житійної літератури – 

християнська дидактика – проектується на художній світ 

Шевченкових творів, що неодноразово підкреслював І. Огієнко: 

“Так, Шевченко був проповідником і вмів ним бути. Він постійно 

навчав так, ніби говорив у церкві. Пригадайте “Моє посланіє”. І 

відразу стверджую: більшість Шевченкової науки можна 

повторювати в церкві на проповідях, так ніби цитати з якого 

церковного твору. <…>. Усі твори Шевченка – виразно навчальні, 
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бо науку твору ставив на перший план”
605

. Важливо що такі твори 

Т. Шевченка, як поеми “Наймичка”, “Варнак” та однойменні 

повісті, поема ”Москалева криниця” мають свідоме повчальне 

спрямування.  

  Стилістика образу автора-моралізатора творів Т. Шевченка 

близька до позиції автора-розповідача києворуської повчальної 

прози. За визначенням О. Сліпушко, “образ автора у творах доби 

Середньовіччя формується під впливом чотирьох визначальних 

чинників. Перший – вимоги канонів жанру. Другий – історичні 

обставини, котрі визначали суспільні позиції автора, спонукали 

його порушувати у творах актуальні питання. Третій – 

індивідуальність книжника, котрий, виголошуючи думки та ідеї 

князя чи монастиря, висловлював і власну позицію. Четвертий – 

теоцентризм, оскільки світогляд автора, незалежно від того, чи він 

пише літопис, чи проповідь, чи житійний твір, формувався під 

впливом християнських принципів”
606

. Стилістика повчальності 

характерна й для образу автора в Шевченкових творах, тому варто 

розглянути її прояви, прикладаючи зазначену схему.  

          Отже, першою ознакою моральнісно-дидактичного наративу 

вважаються вимоги канонів жанру. У типологічному ряду 

Шевченкових творів найбільш близьким за генологією є послання 

“І мертвим, і живим…”, що виглядає класичним видом послання на 

відміну від ліричних послань М. Гоголю, М. Костомарову, 

І. Котляревському, Г. Квітці-Основ’яненку, Маркові Вовчку, 

Ликері Полусмак, В. Штернбергові та ін. Послання як жанр 

дидактичної ораторсько-повчальної прози був особливо 

популярним у давню добу, оскільки у творах цього жанру 

порушувались питання християнської моралі (“Послання 

преподобного Феодосія”, “Послання Никифора, митрополита 

Київського”, посланія, вміщені у Києво-Печерському патерику 

тощо).  
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        У бароковий період до жанру послання звертаються українські 

полемісти, серед яких вирізняються твори І. Вишенського. Ключем 

до розуміння жанрової природи творів І. Вишенського П. Білоус 

визначає пафос, що за способом художнього осмислення світу та 

художньою формою організації тексту наближається до інвективи – 

різкого виступу проти когось чи чогось, викриття, агресивного 

словесного нападу
607

. Застосування цього творчого прийому 

характерне і для творів Т. Шевченка “Сон (Комедія)”, “Кавказ”, 

“Великий льох”, “Холодний Яр”, “Якби ви знали, паничі…”, “Умре 

муж велій в власяніце…” та ін. Однак виняткової сили і виразності 

морально-дидактична складова виходить на перший план у 

Шевченковому посланні “І мертвим, і живим…”. Невипадково 

твору передує епіграф із Соборного послання Йоана (І Йоан 4:20), 

що підсилює полемічно-дидактичне й проповідницьке спрямування 

твору. Ю. Івакін вважає, що саме “дидактичний жанр послання дав 

змогу Шевченкові безпосередньо висловити свої погляди на 

актуальні питання тогочасного життя України. За значенням і 

глибиною постановки злободенних суспільних питань це послання  

є етапним явищем не тільки в історії літератури, а й в історії 

суспільно-політичної думки на Україні”
608

.  

          З бароковими посланіями Шевченковий твір єднає 

експресивна семантика гострої критики, яку поет направляє на 

ліберальне панство та викриває його фальшивий патріотизм, 

схиляння перед чужою “мудрістю”, поверхове слов’янофільство, 

надмірну ідеалізацію та міфологізацію історичного минулого. “Віра 

в силу слова, – стверджує Е. Соловей, – надала відозвам поета у 

цьому творі нечуваної експресії, реалізованої у великому 

емоційному діапазоні: це прагнення випробувати усі можливі 

засоби впливу аби дійти до свідомості адресата – від гнівного 

таврування та грізної перестороги до смиренного благання”
609

.           
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         Відомо, що інвектива виокремилась у окремий жанр 

проповіді. Зокрема, ознаки цього жанру проступають у таких 

Шевченкових творах, як “Гайдамаки”, “Єретик”. Інвективу як 

особливий жанр проповіді використано, на думку І. Франка, у поемі 

“Кавказ”
610

. У світовій риториці найбільш відомі інвективи 

Ціцерона проти Катиліни, в Київському проповідництві – інвектива 

Кирила Туровського проти Арія. У бароковий період відомі ряд 

інвектив Івана Вишенського.  

         До жанру інвективи  А. Стебельська зараховує і поезію “Якби 

то ти, Богдане п'яний...” (1859), посилаючись на те, що мініатюрний 

вірш Т. Шевченка (15 рядків) відзначається незвичайно великою 

силою вислову і послідовністю оскаржень
611

. Словом, в 

дидактичних настановах поетичних творів Т. Шевченка є ті ознаки 

доктринальності, що є спільними і для повчальної літератури 

давньокиївського періоду, і для літератури українських полемістів.  

         Дидактизм характерний і для прозових творів Т. Шевченка. 

Наприклад, у поемі “Наймичка” та однойменній повісті, за 

спостереженням Е. Соловей, засоби вираження дидактичних 

настанов відчутно різняться. Якщо повчальність поеми втілена у 

“баладній” за своїм характером винятковості та надзвичайності 

фабули, то “однойменна повість подає ті ж події у суто оповідній 

сфері настанови-напучування-повчання, тлумачить і розтлумачує їх 

подібно до того, як би це робив авторитетний старійшина, 

апелюючи до молоді чи юнацтва”
612

. У моралізаторських 

сентенціях прозових творів, як і в деяких поетичних, дослідники 

схильні вбачати просвітницьке підґрунтя
613

. Однак дидактизм 

прозових творів Т. Шевченка ближче до християнських ідей 
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“учительства”, що є первинним змістом чине всього корпусу 

агіографічної літератури.  

          Християнська концепція учительства сягає своїм історичним 

корінням давньоєврейської культури, у якій старозавітний Бог 

подається як Учитель Ізраїля. Зокрема, ця модель проектується на 

земний тип стосунків “учитель-учень”, утворений довкола 

вивчення Тори
614

. З іншого боку, увагу дослідників у Старому 

Завіті привертає феномен пророків та їх послідовників, оскільки 

тип стосунків тут є найближчим за аналогією Ісуса Христа та 

апостолів
615

.  

          Новий Завіт демонструє зміну парадигми учительства, у якій 

концепти Премудрості, Логосу, Месії є складовими образу Ісуса 

Христа як унікального Учителя.  Ідея “Христонаслідування” стає 

наріжною в агіографічних сюжетах. Наприклад, у “Житії святого 

Лаврентія єпископа Ростовського” мовиться про апостольську 

діяльність Леонтія на віддалених землях. Зазнавши невдачі в 

проповідуванні Слова Божого серед дорослого населення, Леонтій, 

мов би втілюючи Iсусову притчу про старі та нові міхи для вина, – 

“оставль старца, младенцев учаше” – шукає поживний грунт для 

Христового вчення у душах дітей та молодих людей, ще не 

зіпсованих облудою реальності
616

.  

  Про традиції учительства йдеться у працях візантійських 

апологетів Василія Богослова, Єфрема Сирина, Симеона Нового 

Богослова, Юстина Філософа та ін. Зокрема, у Макарія 

Єгипетського мовиться про важливість відданості наставнику на 

шляху любові до Бога, наслідування Христа, дружби і любові до 

людей, читання Святого Письма, молитви і діяння Святого Духа, 

від якого “християни, достойні Христа, про все дізнаються”, і на 

відміну від “мудреців віку цього” зможуть пізнати “довершене 
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Слово”, бо “любить Отець Сина й усе дав він йому до рук” 

(Йоан 3:35), так і християн, що люблять Господа, бо їх і час, і діло, і 

сам Господь научає небесного вчення і науки”
617

. Тому 

повчальність, характерна для давньоруських агіографічних 

пам’яток, мала на меті скеровувати не тільки чернечу громаду, але 

й широкі верстви населення на плекання упокорення й любові до 

ближнього. Так,  імперативи терпіння, смирення та виконання на 

землі основних Божих заповідей характерні для “Повчання” 

Володимира Мономаха, у якому наявні христологічні мотиви 

смирення і покори цілком суголосні новозаповітній євангельській 

традиції.  

          Наступною аналогією, що об’єднує повчальний характер 

авторських настанов Т. Шевченка та давньоруських авторів, є 

манера подачі історичних подій. Погляд на історію ніби через 

призму біблійних переказів надзвичайно близький і Т. Шевченкові, 

і києворуським авторам. До прикладу, дослідники вважають, що 

“Чтеніе о житіи и о погубленіи блаженную страстотерпцю Бориса и 

Гліба” Нестора своєю структурою максимально наближене до 

грецької житійної традиції, а образ святості тут виступає як взірець 

відповідального ставлення до кожного вчинку і будь-якого діяння, 

що складає повсякденне життя людини. “Збудити таке ставлення, – 

вважає С. Піддубна, – допомагало “панорамане” бачення історії, 

притаманне тогочасним книжникам й яскраво виражене, зокрема, у 

творах борисо-глібівського циклу. Події людського побутування 

вони споглядають ніби з далекої відстані. Так виробляється 

надзвичайно важливе розуміння історичності власного буття, а 

поряд з тим і почуття високої відповідальності за все, що чинить 

людина, не лише перед самою собою, а й перед своїм народом, його 

історією, перед цілою людськістю, перед Богом”
618

.  

        “Панорамне” бачення історії характерне і для Шевченкових 

творів. Наприклад, у поемі “Гайдамаки” автор, подібно до своїх 
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попередників, розпочинає ніби відсторонено, з позицій 

спостерігача-моралізатора: “Все йде, все минає – і краю немає. / 

Куди ж воно ділось? Відкіля взялось? / І дурень, і мудрий нічого не 

знає. / Живе… Умирає…” (ІІ, 128). У цих рядках проступає не 

тільки відгомін одного з відомих мотивів “марнота марнот – усе 

марнота” біблійної “Книги Екклезіаст”, але й аналогії авторських 

відступів, характерних для києворуської літератури, як-от для 

Несторового “Чтєнія”. Істотним компонентом Несторового твору 

вважають вступний екскурс у споконвічну історію протистояння 

добра і зла, Бога і диявола. “Цей богословський вступ, попри свою 

схематичність, – зауважує І. Ісіченко, –  дуже чітко окреслює 

онтологічну перспективу матрирологічного сюжету. Гріхопадіння 

праотців, Каїнове братовбивство, ідолопоклонство, убивство 

пророків, розп’яття Спасителя світу – перелічені епізоди 

концентруються довкола образу споконвічного опонента 

Творця”
619

.  

         Найбільш істотним компонентом у житійних переказах 

борисо-глібівського циклу є доволі промовиста паралель до 

старозавітного мотиву братовбивства (Бут. 4:9-12), який став 

універсальною моделлю в середньовічній агіографії для 

змалювання князівських міжусобиць. Парадигма гріха 

братовбивства, вважає Б. Успенський, має значно глибші смисли, 

що реалізуються через “тему початкового, першородного гріха, 

який визначає неминучість зла на землі. Як наслідок гріха, скоєного 

Адамом і Євою, на землі з’являється Каїн і здійснює братовбивство. 

Саме з братовбивчої жертви починається історія людства; так само 

починається й руська історія”
620

. З іншого боку – ідея жертовності, 

покладена в основу борисо-глібівського циклу зумовлює специфіку 

розуміння на давньоукраїнських теренах проблеми уподібнення 

Христу. Аналізуючи агіографічну літературу, О. Толочко зауважує, 

що “починаючи з Бориса і Гліба, перших князів-святих, усі 
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прославлені князі є “страстотерпцями”. Тобто – вони вмирають не 

“за Христа”, але “у Христі”, імітуючи Христа та його страсті”
621

. 

Узагальнюючи смислову парадигму “наслідування Христа” для 

православно-слов’янського типу культури, В. Горський слушно 

акцентує на такій її особливості, як усвідомлення жертви як шляху, 

через який і здійснюється зв'язок індивіда з Богом
622

.  

          Потрактування міжусобиць як братовбивчих змагань, в яких 

проливається “Авелева кров”, було і вдалою художньою знахідкою, 

і поширеним ходом, що знайшов своє творче втілення в 

письменстві українського бароко (Л. Баранович, С. Величко, 

І. Галятовський, Д. Туптало). Відомо, що найдраматичнішого 

прочитання символ “Авелевої крові” набув у полемічних творах 

(А. Мужиловський, А. Селява, М. Смотрицький), коли оборонці 

православ’я, з одного боку, та прихильники унії, з іншого, неначе 

змагалися у звинуваченні опонентів у пролитті братньої крові
623

. 

Символ “Авелевої крові” знайшов своє потрактування і в 

Шевченкових “Гайдамаках”: “Того ж батька, такі ж діти, – / 

Жити б та брататься. / Ні, не вміли, не хотіли, / Треба 

роз’єднатися! / Треба крові, брата крові, / Бо  заздро, що в брата / 

Є в коморі і на дворі, / І весело в хаті! / “Уб’єм брата! Спалим 

хату!” – / Сказали, і сталось” (p. 1543–1552). Відповідь 

Т. Шевченка, що винними в пролитті невинної крові є “ксьондзи, 

єзуїти”, цілком відповідає духу української полемічної літератури.  

          Прикметно, що борисо-глібська тематика, побудована на 

символічному потрактуванні теми братовбивста, заявляє про себе у 

вигляді епізодичної ремарки в повісті “Близнецы” (1855): “На 

правом берегу хотя и скудной, но знаменитой реки Альты 

расположен хутор старого сотника Сокиры, верстах в четырех 
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от города Переяслава, словом, против того самого места, где 

бешеный честолюбец, окаянный Святополк, зарезал родного 

праведного брата своего Глеба… . <…> На левом берегу Альты 

выглядывает из-за зеленых верб небольшая беленькая церковь, 

воздвигнутая иждивением христолюбивых граждан г. Переяслава 

над тем самым каменным столбом, который знаменовал место 

убиения невинного Глеба” (IV, 18). У цьому описі, зауважує 

Є. Махновець, забулася одна історична деталь: замість Бориса тут 

згадано Гліба, а ще – упадає у вічі “надзвичайно гостра, типово 

шевченківська негативна характеристика людини-деспота, яка, 

прямуючи до влади, не спиняється навіть перед убивством рідного 

брата. Епітет “окаянний”, даний Святополку літописцем, Шевченко 

доповнює своєю своєю характеристикою – “бешенный 

честолюбець”
624

. Біблійний міф про вбивство Каїном Авеля 

Т. Шевченко згадує в повісті “Прогулка с удовольствием и не без 

морали”, проводячи аналогії братовбивчої війни, яку вели київські 

князі (IV, 266).  

  Важливе місце в руської агіографії належить індивідуальності 

автора. Вважають, що автор-книжник, насамперед, є автором-

проповідником, апологетом віри Христової, її охоронцем і носієм. 

Закріплення віри у повчальній літературі, “пов’язане не тільки з 

усвідомленням релігійних догматів, скільки з їх “переживанням”, 

тобто віра формується на емоційній основі” 
625

. Для Т. Шевченка 

близьке саме емоційне сприйняття віри. Для підтвердження 

приведемо висловлювання І. Дзюби, який вважає, що поета взагалі 

не цікавлять теологічні догмати, питання сотворення світу, 

первородний гріх, історія біблійних родів, канони богослужіння 

тощо. Хоч його улюблена і, можна сказати, головна книга – Біблія, 

але з неї він черпає насамперед соціально-моральний пафос і 

поетичну потугу. Для Т. Шевченка “й питання про земне чи 

небесне походження Біблії не стояло, і для нього не менше, ніж 
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поетична сила Біблії, важить і її соціально-етичний зміст (власне 

Євангелії), з істиною якої можна звіряти свою суспільну поведінку, 

свою людську сутність”
626

. Важливо, що у Шевченкових творах 

відсутня тенденційний ригоризм. Попри всі Шевченкові “болісні 

сумніви та спотикання” (Є. Нахлік), у більшості своїх поезій він все 

ж таки вважає своїм моральним обов’язком впливати на 

формування моральних якостей, застерігати від злого, на життєвих 

прикладах демонструвати переваги шляху “наслідування Христа”.    

          Власне, ідея “наслідування Христа” є пролегоменою до 

розуміння релігійного світовідчуття Т. Шевченка. Для цієї ідеї 

важливими є аспекти індивідуалізації людської особистості разом зі 

збереженням орієнтацій на всезагальне: на ідеальний образ 

Боголюдини – Христа. “У такий спосіб, – стверджує В. Мовчан, –  

культура відкриває перед людиною свободу та дає їй відвагу діяти, 

щоразу тримаючи в полі зору взірець досконалості. Саме з таким 

феноменом ми стикаємося в культурі Київської Русі, яка, 

спираючись на повчальну практику візантійства, створила свою, не 

менш багату і своєрідну”
627

.  

 Ідея “наслідування Христа”, що є виявом християнської ідеї 

“життя у Христі”, символічно поєднує метафізичні, символічно-

літургійні, еклезіологічні та практично-моральнісні аспекти 

християнської ортодоксально-церковної догматики. Так, в 

давньоруській агіографії, базованій на принципах “наслідування 

Христа”, розрізняють ідеї “уподібнення” й ”упослідування” 

Христу: ”Якщо ”уподібнення Христу” сприймалось як ознака 

“святості” граничної межі, що досяжна для одинаків, то 

“унаслідування Христа” визначало зміст повсякденного життєвого 

шляху, яким повинна йти кожна людина, що прагне реалізувати 

вищий сенсобуттєвий принцип – наблизитись до Бога, за образом і 
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подобою якого вона створена”
628

. Зокрема, досліджуючи парадигму 

“Христоподібності” у творах борисо-глібівського циклу, 

В. Горський акцентує увагу на ідеї вільного мучеництва, 

жертовності, що мислиться вершиною, досяжною для людини на 

шляху її сходження до Божої природи
629

. Аспект мучеництва в 

києворуській агіографії відрізняється від своїх візантійських зразків 

тим, що подається як добровільно обраний шлях героя житія, а це 

підсилює і без того домінуючий у вітчизняній агіографії морально-

учительний аспект.    

    Спостереження В. Горського є важливим з огляду на 

парадигму “Христоподібності” Т. Шевченка, яка одержує одне з 

центральних місць у його творчості та проявляється в 

індивідуальному екзистенційному досвіді. Відкритість на людей, на 

“любов меж людьми”, розвинене відчуття власної причетності до 

роду людського, відповідальність та готовність прийняти на себе 

тягар зла, скоєного людством, здатність відповідати перед Богом 

від імені людства – така моральна позиція Т. Шевченка має низку 

типологічних збігів з духовними настановами Києво-Печерського 

патерика. Зокрема, в “Житії святого Феодосія” вимальовується 

чітка настанова на відповідність ідеалам справжнього християнина-

подвижника, яким є головний герой: “Не через чистий і світлий 

одяг шанували його, не через багатство велике, а за чисте його 

життя і світлу душу і повчання його, що кипіли Святим Духом в 

устах його. Козина шкура була йому, як цінний і світлий одяг, 

волосяниця, як велична царська багряниця, і так, тим величаючись, 

ходив і життя богоугодне прожив” (Слово 8). Усе життя Святого 

реалізується через постійний і ззовні непоказний шлях “трудництва 

во Христі”. Наприкінці життєвого шляху ігумен Феодосій залишає 

одкровення “наслідування Христа”, яке визначає весь зміст життя 

людини: “Щоб виконував кожен доручену йому службу з великою 

старанністю і зі страхом Божим, у покорі й любові. І так знову 

всіх зі сльозами повчав про спасіння душі, й богоугодне життя, і 
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про піст, і про піклування про церкву, і як у ній зі страхом стояти, 

і про братолюбство, і про покору не тільки до старших, а й до 

однолітків своїх любов і покору мати” (Слово 8).  

  Важливо, що акценти у христології Т. Шевченка проступають 

саме на ідеї Христа-Чоловіколюбця та близькі, на думку Л. Плюща, 

до провідної ідеї Томи Кемпійського й Максима Сповідника
630

: 

“…забудем и простим темных мучителей наших, как простил 

Милосердый Человеколюбец своих жестоких распинателей” (V, 

13). Безперечно, що протягом творчого життя релігійність 

Т. Шевченка зазнавала різного роду трансформацій, проте в 

останній період життя поет особливо застановляється на духовних 

цінностях, що несе християнство. Ісус Христос як ідея блага й 

гармонії, вважає О. Яковина, протягом усієї творчості поета постає 

аналогічною реальністю його духовного і психічного життя. 

Дослідниця акцентує на розумінні Христа не тільки у контексті 

навернення та віри, але й у тісному зв’язку з моральною 

традицією
631

. 

  Інтенції “Христоподібності” у творчості Т. Шевченка мають 

спільну з житійною літературою духовно-етичну основу – 

християнську концепцію любові, що є онтологічною і моральною 

домінантою життєвого шляху, служіння, духовного зростання. 

Ліричний герой Т. Шевченка – це, переважно, глибоко релігійна 

людина, укорінена у християнський світогляд; людина, яка 

дотримується Божих заповідей і з гідністю переносить життєві 

випробування. У прозових творах ідеальна людина – це істинний 

християнин. “Таким постає Никифор Сокира в повісті “Близнецы”. 

Важливого значення набувають у творі образи духовних осіб. Вони 

передусім – представники  українського духовного життя, 

високоосвічені люди, що добре знають класичну спадщину (дяк 

Степан Перепелиця, викладач Київської духовної академії Григорій 

Гречка, випускник духовної семінарії Левицький). Християнське 
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світосприйняття поширюється й на сприйняття Шевченком долі 

України, її майбутнього, де ідеальна спільність означає не 

страждання, а свободу, рівність і загальнолюдську мораль”
632

.  

         “Учительний” імператив характерний і для образотворчих 

творів Т. Шевченка. З особливою силою він проступає у відомій 

серії сепій “Притча про блудного сина” (1856–1857), створеній у 

Новопетровському укріпленні. Одним із перших на сході Європи, 

зауважує П. Зайцев, Т. Шевченко виступив як натураліст у 

малярстві: “Він вважав, що як в літературі, так і в художньому 

мистецтві не існує бридких тем: у моральності змісту визначальною 

є ціль, якій служить мистецький твір. <…>. На суть і завдання 

мистецтва він мав абсолютно сформований погляд, що був тісно 

пов’язаний з його оригінальною філософією природи та релігійним 

антропоцентризмом. Про його естетику можна було б написати 

спеціальне дослідження — так багато матеріалу дають для цього 

його листи, щоденник і повісті. Але його теоретичні погляди на 

сутність мистецтва легко окреслити в декількох словах. Бог у 

Шевченка — це правда і любов. Правда — це краса. Служити красі 

— значить служити Богові. Популяризація мистецтва — це висока 

місія, що наближує нас до Бога, моралізує народ. Із цим 

переконанням тісно пов’язані й утилітарні погляди Шевченка на 

мистецтво як на дидактичний матеріал для покращення 

моральності. Із цього переконання постала, зокрема, серія картин 

“Притча про блудного сина”
633

.  

          Найперше, застановимось на біблійному контексті притчі про 

блудного сина, яка записана у Євангелії від Луки (Лк. 15:11-24). 

Головною думкою притчі є переконання у безмежній любові 

Господа та всепрощення. Христос розповідає про сина, що у блуді, 

пияцтві, задоволеннях і розвагах розтлив душу та повністю 

змарнував свою частку спадку, опинившись, таким чином, на 

суспільному і моральному дні. Однак, попри це, коли він все ж 
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отямився і почав глибоко усвідомлювати скоєне, батько зрозумів 

порухи його серця та пробачив усе. У такий спосіб Господь 

показує, що готовий пробачити та зустріти обіймами, якщо 

зректися зла, що спустошує душі та затьмарює розум. Отець не 

може зробити цього примусово, пригорнути силою, але чекає 

вибору, усвідомленого кроку назустріч. Показовими є й ті 

обставини, за яких Ісус виголосив притчу – саме “фарисеї та 

книжники”, “рід лукавий” наштовхнули Учителя до моделювання 

ситуації у вигляді притчі, щоб показати любов Бога до тих, хто 

відійшов від гріха та дати можливість розмислити над Божими 

заповідями тим, хто егоїстично вважає себе “ближчим” до Господа. 

         За мистецьким задумом серія картин “Притча про блудного 

сина” мала налічувати дванадцять полотен. Однак, задумане не 

здійснилося через слабке здоров’я останніх років життя 

Т. Шевченка і картин було написано тільки вісім, на кожній з яких 

поступово відображено шлях деградації та гріхопадіння. Розмисли 

Т. Шевченка над біблійною притчею демонструють не тільки 

глибоке знання Святого Письма, але й свідчать про намагання 

осучаснити сюжет, додати до нього смислових нюансів тодішньої 

епохи, увести до полотен культурно-побутовий та історичний 

контексти. Смислове осердя – біблійна притча про блудного сина – 

залишається семантичним базисом для авторського втілення серії 

картин.  

         “Алегоричний метод, – зауважує Г.-Ґ. Ґадамер, – який досі 

вважався незмінним для цілісності догматичної єдності біблійного 

вчення, правомірний лише там, де в самому Письмі передбачається 

алегоричний задум. Так, цей метод виправданий щодо притчі”
634

. 

Прикметно, що жанр притчі, що належить до літературної ґенези, 

використовується Шевченком у малярстві, підкреслюючи тим 

самими його синтетичну природу. За допомогою візуалізації 

задіюються параболічні ґенологічні засади, виражені 

інакомовленням з розгорнутим тлумаченням зображуваних подій. 
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Основні формально-змістові елементи притчі переносяться на 

полотно, тому слушною є думка Д. Антоновича про моралістичне 

спрямування серії “Притча про блудного сина” і Шевченкове 

“бажання проповіді рисунком”
635

.  

         Прикметно, що в давній літературі є твори, які мають суттєві 

типологічні сходження з Шевченковою малярською притчею. 

Наприклад, “Повість про Горе-Злощастя”, що датується XVII ст. 

Тут мовиться про такого собі молодика, якому набридли повчання 

батьків і він вирішив піти з батьківського дому. Маючи при собі 

велику суму грошей, парубок починає активно пити й гуляти, в 

результаті опускається на соціальне дно. Боячись прогнівити 

батьків, він мандрує на чужину, де починає нове життя за тими 

порадами, що колись йому давали його рідні. Однак, на своєму 

весіллі він починає вихвалятися і тим самим стає на шлях гріха. Тут 

з’являється Горе-Злощастя, що повсюдно переслідує головного 

героя, штовхаючи на погані вчинки. У результаті герой оповіді 

опиняється в злиднях. Після низки сюжетних перипетій він хоче 

повернутися до отчого дому, але Горе-Злощастя не дає йому цього 

зробити. Тоді молодий чоловік вирішує стати ченцем, лиш тоді 

Горе-Злощастя залишається біля брами монастиря і полишає 

його
636

. Дослідники (Ф. Буслаєв, Д. Ліхачов, М. Костомаров, 

А. Пипін, О. Потебня) визнають тут вплив як фольклорних, так і 

книжних традицій, зокрема “покаянних” віршів. Однак, виразною 

паралеллю у “Повісті” проступає євангельська притча про блудного 

сина. І якщо одні дослідники (О. Федоров) і відстоюють модель 

“чарівної казки” для цього твору, посилаючись на розірваність кола 

притчевого хронотопу, то для інших композиція твору нагадує 

“серію зигзагів” – моральне падіння та нові спроби “слідувати 

настановам батьків”
637

.  
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          Шевченкова версія притчі теж є “зигзаговою”, однак, вона 

далека від принципу “кола”, за яким вибудувано біблійну версію. 

Скоріше, тут присутня драматургічна концепція “відкритого 

фіналу”. Так, на полотні “Програвся в карти” зображено молодого 

чоловіка, який щойно програвся до нитки  (голова героя повернута 

у бік чоловіка, що несе в руках його сорочку). Дія відбувається на 

тлі корчми, тобто автор відверто демонструє не тільки схильність 

героя до азартних ігор, але й натякає ще й на пияцтво: пляшка з 

чаркою вказують на поступове гріхопадіння молодика. На думку 

В. Яцюка, цьому малюнку передує втрачене полотно, на якому, за 

загадками сучасників, було зображено підпилих купчиків, що 

пряжили яєчню на палаючих кредитках. Можна з великою долею 

ймовірності твердити, що згадуваний малюнок передував 

композиції “Програвся в карти”, оскільки в “блудного сина” ще 

водились гроші
638

.  

         У наступних картинах – “У корчмі”, “У хліві”, “На 

кладовищі”, “У в’язниці”, “Покарання колодкою”, “Покарання 

шпіцрутенами”, “Серед розбійників” – зображено поетапний 

низхідний рух головного героя до морального та соціального дна. 

Всі полотна передають сучасну Шевченкові епоху – це, так би 

мовити, стара притча на новий лад, у якій багато деталей 

переплетено із особистим життям митця. Так, у композиції “У 

хліві” є промовиста деталь – це солдатська шинель із позначкою 

“23” на погоні, а саме такий номер мала піхотна дивізія, у складі 

якої пройшли роки Шевченкового солдатського заслання. Проте, ця  

деталь може вказувати на використання малярського прийому, 

характерного для дяків-богомазів київської іконописної школи. За 

свідченнями самого Т. Шевченка, саме дяк-маляр села Тарасівки 

славився умінням малювати великомученика Микиту та Івана-

Воїна, у якого “для більшого ефекту примальовував на лівому 

рукаві дві солдатські нашивки” (V, 192).   

                                                 
638

 Яцюк В. Малярство і графіка Тараса Шевченка: спостереження, інтерпретації: [монографія]/ 
Володимир Яцюк. – Київ: Видавництво “Рада”, 2003. – С. 268-269. 



338 
 

          Цілком природним виглядають спроби Т. Шевченка 

проектувати семантичну структуру біблійної притчі на жіночі 

образи. Жіночі образи у Шевченкових творах здебільшого не 

виходять за рамки традиційної для того часу жінки-страдниці, 

жінки-жертви. Попри це, для творчості митця притаманним є й 

архетип Великої Матері, що пояснюється вченими (В. Липинський, 

Є. Маланюк та ін.) як значущий чи концептуальний образ 

української літератури ХІХ ст. У поезіях Т. Шевченка образ матері 

тісно пов'язаний з локусом родини, сім’ї, тому жінка, яка внаслідок 

життєвих перепитій опиняється поза усталеним родинним колом, 

сприймається як деструктивна складова буттєвих засад первинного 

світоустрою. Яскравим прикладом може слугувати хрестоматійна 

поема “Катерина”. Усвідомлюючи неможливість сімейної ідилії, 

життя головної героїні стає позбавленим сенсу і вона залишає світ, 

що втратив первісну гармонію. Сакральну родинну “триєдність” – 

батько-мати-дитина – розчавлює егоцентричне “колесо” 

морального занепаду, безвідповідальності, розпусти, втілене у 

образі “москаля”, активізуючи глибинний конфлікт “своє-чуже” 

Шевченкових творів. Безперечно, що цей конфлікт під кутом зору 

ґендерних підходів може інтерпретуватися як конфлікт “чоловіче-

жіноче”, однак базовий постулат поеми “кохайтеся чорнобриві, та 

не з москалями” переростає у набагато глибшу парадигму 

особистісної/родинної/національної трагедії. 

          У сюжетному конструюванні довкола “блудних дочок” 

Т. Шевченко, як правило, зберігає основні структурні вузли 

біблійної притчі. Практично всі героїні покидають батьківський 

дім, прагнучи  “великого/вільного” кохання, яке, як правило, 

приводить до народження дитини. Доволі часто героїням 

доводиться “примусово” покинути рідних, як-от у поемі 

“Катерина”, де батько і мати практично виганяють рідну дочку, що 

“осоромила” їх перед громадою народженням позашлюбної дитини. 

Рідні не перешкоджають зустрічам доньки з “москалем”, тобто не 

заважають зробити свій вибір, що вказує на паралель з відправною 

точкою біблійної притчі, у якій батько не перешкоджає синові 
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покинути дім. Далі перед героїнями поем Т. Шевченка 

відкривається безодня суспільного дна, і кожна проходить свої 

“кола пекла”: їм доводиться старцювати (“Відьма”, “Слепая”), вони 

сходять з розуму (“Сова”, “Марина”), закінчують життя 

самогубством (“Катерина”) чи отримують смертний вирок від 

громади (“Титарівна”) тощо. Це ще одні точки дотику з 

євангельським мотивом – показ митарств “блудних дочок”. 

Сюжетні лінії деяких творів тут і обриваються (“Катерина”, “Сова”, 

“Марина”), однак інші героїні продовжують шлях, згідно з 

біблійним сюжетом, до дому духовного Отця (“Наймичка”, 

“Відьма”, “Княжна”). Духовне просвітлення у прощенні, 

навернення до християнських цінностей видається автору єдино 

правильним, логічним, послідовним.          

         Образ “блудної дочки” має своє втілення і на малярських 

полотнах Т. Шевченка. Наприклад, сепія “Самарянка” (1856), у якій 

інтерпретується євангельський сюжет шляхів осягнення істини 

(Йоан 4:4-27). Поряд зі змістовим наповненням твору, що полягає, 

на думку дослідників “на дієвому поширенні любові й добра”
639

, 

нашу увагу привернула іконологічна інтерпретація, що є 

малярською трансформацією біблійної притчі: навіть у 

найбільшого грішника/грішниці є шанс одного дня зустріти Христа, 

який наповнить душу “чистою водою” віри. Попри формальні 

атрибути – фігури самарянки (в центрі), Ісуса Христа та апостолів 

(позаду), глеки з водою, верблюди – осмислення цієї притчі 

наводить на думку, що “вийти за межі матеріального людина не 

може. Але вона здатна збагнути своїм розумом позаматеріальність 

існування, тобто присутність Духа в ній. Очевидно, в такій логічній 

“зв’язці” можливий шлях до осмислення трансцендентного. І хоча 

людину стримує матеріальна субстанція, проте вона здатна сягнути 

своїм безмежним зором у безмежжя Невідомого, знайти в Ньому 
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Світло, Істину, як знайшла Самарянка, зустрівши Христа, досі 

Невідомого, однак Істина відкрилась їй одразу
640

. 

         Вищевикладене дозволяє нам твердити, що дидактизм 

Шевченкових творів відчутно пов’язаний з давньою українською 

літературною традицією та виявляє типологічні наближення на 

генологічному (використання жанрів релігійно-дидактичної 

літератури, таких як притча, посланіє, проповідь, інвектива), на 

тематологічному (топос “наслідування Христа”, проповідування 

добра, любові, “смиреномудрія” тощо), морфологічному (авторські 

моралізаторські відступи-настанови), інтертекстуальному (біблійні 

ремінісценції), інтерсеміотичному (концепція притчі у малярських 

та літературних творах) рівнях. 

 

 

Маріологічна енергія Шевченкового “братолюбія”  

та художні засоби її вираження          

           

          Дослідження феномену любові у творах Т. Шевченка 

відзначається розмаїттям підходів та ракурсів. Спроби 

комплексного контекстуального аналізу означеної проблематики є 

нечисленними. Серед таких назвемо розвідки Ю. Барабаша “Людей 

і Господа любить” (любов як ментальна і духовна константа 

творчості Тараса Шевченка)”, Л. Новиченка “Лірика”, окремі 

розділи праці С. Балея “З психольогії творчости Шевченка”, 

І. Дзюби “Тарас Шевченко”, Є. Нахліка “Доля – Los – Судьба: 

Шевченко і польські та російські романтики”, Л. Плюща “Екзод 

Тараса Шевченка. Дванадцять статтів” та ін. Предметом цієї 

частини дослідження є з’ясування феномену любові як духовно-

релігійної інстанції, що оприявнюється не тільки в топологічних 

структурах творів, але й на онтологічному рівні метатексту 

Шевченкової спадщини. З-поміж нечисленних спроб подібного 

вирізняються розвідки С. Єфремова “Поезія всепрощення”, 
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Л. Копаниці “Слово старозавітне та слово Шевченкове: парадигма 

любові”, окремі зауваги у монографії Є. Лебідь “Метатекст поезії 

Тараса Шевченка та українська література: давня і нова доба”. Для 

нашого розкрою важливими є типологічні паралелі 

христологічного мотиву любові, що єднає Шевченкові тексти і з 

канонами Євангелія, і з рефлексіями візантійської патристики, і з 

давньою українською літературою.  

         Рецепція перших двох євангельських заповідей проступає в 

Шевченкових творах на онтологічному рівні. Для поета 

існування/буття з любов’ю до Бога та ближнього є сформованою 

християнською ідентичністю, а вищим досягненням людини 

вважається жертовна любов, якою захоплюється Т. Шевченко. Її він 

оспівує в образі ліричного героя поеми “Тризна”: “Ты силой 

Господа чудесной / Возмог в сердца людей вдохнуть / Огонь любви, 

огонь небесный. / <…> / Когда брат брата алчет крови – / Ты 

сочетал любовь в чужых; / Свободу людям – в братстве их / Ты 

проявил великим словом: / Ты миру мир благовестил / И, отходя, 

благословил / Свободу мысли, дух любви!” (p. 36–38; p. 43–49). 

Яскравим прикладом еволюції категорії “любові” – від почуття-

пристрасті аж до християнської заповіді любові до ближнього, яку 

Т. Шевченко на церковнослов’янський манер називає 

“братолюбієм”, – є три варіанти поезії “Молитва” (1860). Спочатку 

поет просить: “Мені ж, мій Боже, на землі / Подай любов, 

сердечний рай! / І більш нічого не давай!” (p. 7–9), згодом: “Мені 

ж, o Господи, подай / Любити правду на землі / І друга щирого 

пошли!” (p. 10–12), в останньому варіанті: “А всім нам вкупі на 

землі / Єдиномисліє подай / І братолюбіє пошли” (p. 10–12). Тому 

Д. Бучинський справедливо вважає, що “його (Т. Шевченка. – О. Б.) 

Божественне братолюбіє своїм джерелом може мати й має тільки 

навчання Христа Спасителя. Дуже було б трудно докопуватись до 

інших джерел, дошукуватись наслідувань, різнорідних механічних 

припасувань, а рівночасно відкидати праджерело християнської 

любови. Його любов до найменшого брата так тісно пов’язана з 

навчанням Христа Спасителя, що всілякі інші заключення були б не 
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лише фальшиві, але також довели б нас до фальшивого розуміння 

Шевченка-християнина. Такі спроби радше були б подібні до 

насильницького розривання живої думки, живого сполучення 

Євангельського Слова зі словом людським, основаним на Євангелії. 

Його любов – це одна з найкращих синтез Божественного Слова з 

християнсько-людським міркуванням”
641

.  

          Прикметно, що любов у Шевченкових творах виступає 

переважно у формі “братолюбія”, що вважаємо невипадковим 

фактом. Аналізуючи поняття любові в християнстві, В. Бичков 

відмічає зміну ідеї любові, що прийшла на зміну духовному 

філософському еросу античності. Християнство принесло інтимну, 

по-людськи глибоку, чуйну любов до ближнього, освятивши її 

божественним авторитетом Божої заповіді. “Любі, любім один 

одного, бо любов від Бога, і кожен, хто любить, народився від Бога 

і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, бо Бог – любов” 

(I Йоан 4:7-8). До наслідування Бога в “чоловіколюбстві” 

закликають у своїх творах і отці Церкви, як-от Юстин Філософ, ім’я 

якого згадується у повісті “Близнецы” Шевченка (IV,79). У своєму 

трактаті “Послання до Діогенета” богослов складає славні 

”безмежному чоловіколюбству” Бога, що віддав Сина свого для 

відкуплення гріхів людських “за нас, святого за беззаконних, 

невинного за винуватих, праведного за неправедних, нетлінного за 

тлінних, безсмертного за смертних”. Бог полюбив людей, створив 

для них землю і все на землі, створивши самих людей за образом і 

подобою. Хто ж після цього не захоче наслідувати Бога? Однак, 

таке наслідування полягає не у виявленні влади над іншими або в 

устремліннях до збагачення. Справжнє наслідування Бога виявляє 

тільки той, хто творить благо ближньому, хто приймає на себе його 

біди, хто роздає своє майно нужденним і так стає для них як би 

Богом
642

. Саме на любові як виявах “чоловіколюбства” 

неодноразово наголошує Т. Шевченко у своїх листах та 
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щоденникових записах. Так, відсутність її у людському житті лякає 

поета і він розпачі запитує: “Где же любовь, завещанная нам на 

кресте нашим Спасителем-Человеколюбцем?” (V, 57).   

          Поняття “любові” є наріжним у християнських догматах. 

Персоніфіковане розуміння Абсолюту у християн закріплено в двох 

догматах: догматі про Божественну Триєдність (Бог-Отець, Бог-

Син, Бог-Дух Святий) і догматі про Боговтілення. Щодо першого 

догмату, то єдність трьох іпостасей, прозорість їх взаємодії 

досягається любов’ю. Якщо в античних уявленнях любов виступала 

як ерос (пристрасть) та філія (поміркована любов), то християнство 

запропонувало інший вимір її розуміння – любов як жертовна 

самовіддача. Згадаймо: “Бог бо так полюбив світ, що Сина свого 

Єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив 

життям вічним. Бо не послав Бог у світ Сина світ засудити, лише 

ним – світ спасти” (Йоан 3:16-17). А тепер порівняємо рецепцію 

цього постулату в Т. Шевченка: “Неначе праведних дітей, / 

Господь, любя отих людей, / Послав на землю їм пророка; / Свою 

любов благовістить! / Святую правду возвістить!” (“Пророк”) (II, 

109). Син Божий через любов до людей набуває людської подоби і 

приймає смерть на хресті, прийнявши людські гріхи на себе: “Бог 

же показує свою до нас любов тим, що Христос умер за нас, коли 

ми ще були грішниками” (Рим. 5:8). Отож, сам Господь подав 

приклад жертовної любові, яка стала основним законом Нового 

Заповіту, подарувавши заповіді любові до Бога та до ближнього: 

“Люби Господа, Бога твого, всім твоїм серцем, усією твоєю 

душею і всією думкою твоєю: це найбільша і найперша заповідь. А 

друга подібна до неї: Люби ближнього твого, як себе самого. На ці 

дві заповіді ввесь закон (тут і далі підкреслення наше. – О. Б.) і 

пророки спираються” (Мт. 22:37-40). Як тут не згадати 

Шевченкову настанову: “Не ховайте, не топчіте / Святого 

закона” (“Холодний Яр”; p. 41–42) чи гнівні запитання: “По якому 

правдивому, / Святому закону / І землею, всім даною, / І сердешним 

людом / Торгуєте?” (p. 71–75), пронизані жалем та гіркотою, що 

люди не дотримуються євангельських заповідей. Це дає підстави 
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погодитись зі слушними заувагами Є. Нахліка про сприйняття 

Шевченком християнства як ідеальної гуманності, особливо 

християнського братолюбства
643

. 

           У екзегетиці “любові” до ближнього показовим є соціальний 

аспект. Так, основоположний принцип етичної рівності всіх людей 

базується на тому, що Бог любить усі свої творіння, скасовуючи 

національні, майнові, статеві рамки, а любов не має вимірів часу, 

місця, простору: “Якщо я говорю мовами людськими й 

ангельськими, а любови не маю, то я — мідь, що дзвенить... Якщо 

маю дар пророцтва і знаю всі таємниці, і маю всяке пізнання і всю 

віру, так що й гори можу переставляти, а не маю любові, — то я 

ніщо. І якщо я роздам усе майно моє і віддам тіло моє на спалення, 

а любови не маю, то немає мені з того ніякої користи. Любов 

довготерпляча, милосердствує, любов не заздрить, любов не 

вихваляється, не пишається, не безчинствує, не шукає свого, не 

гнівається, не замишляє зла, не радіє неправді, а співрадіє істині, 

все собою покриває, всьому йме віри й у всьому довіряє (Богові), все 

переносить. Любов ніколи не минає, хоч і пророцтва скінчаться, і 

мови замовкнуть...” (I Кор. 13:1-8). Про понадсоціальну 

спрямованість любові у християнстві, спираючись на праці Йоана 

Златоуста, пише С. Логіновський. Зокрема, вчений приходить до 

думки, що тільки істинна любов робить людей справжніми 

соціальними істотами
644

, бо без неї люди перестають бути людьми, 

як справедливо зауважує Т. Шевченко: “Бодай не казати, / Кругом 

мене, де не гляну, не люди, а змії…” (“Три літа”; р. 60–62).  

         На думку святителя Йоана, любов не є чимсь надто складним 

для осягнення людиною. Навпаки, тільки та людина, що любить по-

справжньому і є справжньою, а людину, що не вміє любити, і 

людиною важко назвати. Така людина скоріше нагадує неживу, а 

може й того гірше, оскільки неживі предмети не мають здатності 
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любити, а людина має. Якщо б люди по-справжньому любили одне 

одного, то непотрібно було б ні законів, ні судів, ні катувань, ні 

страт, ні інших подібних речей. Якщо б усі любили і були 

улюбленими, то ніхто б нікого не ображав, не було б убивств, 

сварок, розбрату, грабежів, ніякого домагання, ніякого зла і навіть 

ім’я гріха було б невідоме. Якщо б усі люди у всіх випадках життя 

дотримувались заповіді “возлюби ближнього як самого себе”, то 

“не було б ні раба, ні вільного, ні начальника, ні підлеглого, ні 

багатого, ні бідного, ні малого, ні великого, і сам диявол був би 

невідомим, і не тільки один, але й інший, і навіть якщо б було їх сто 

або тисячі, вони не змогли б нічого вдіяти, якщо б була серед нас 

любов. Скоріше трава зможе витримати полум’я вогню, ніж диявол 

– полум’я любові. Вона міцніше за стіну і твердіша від діаманта, і 

якщо б ти назвав річ більш міцну, все одно – любов перевершить 

все. Її не переможе ні бідність, ні багатство, або більше – не було б 

ні бідності, ні надмірного багатства, якщо б була любов, тоді було б 

тільки благо”
645

. Прикметно, що саме цим змістом наповнені й 

Шевченкові постійні заклики до любові ближнього, коли хочеться 

“cерце розповити, / І хочеться… Боже милий! / Як хочеться 

жити, / І любити Твою правду, / І весь світ обняти!” (“Ми восени 

таки похожі…”) (ІІ, 206). 

          Сотеріологічна концепція любові побудована навколо постаті 

Ісуса Христа. Сам акт втілення у людській подобі Сина Божого, 

його земне перебування, страдницька смерть на хресті тлумачиться 

богословами як приклад Божої любові. Під час останньої зустрічі з 

учнями Ісус Христос залишає їм завіт любові, який вони мають 

донести людям: “Це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я 

вас полюбив! Ніхто неспрможен любити більше, ніж тоді, коли він 

за своїх друзів своє життя віддає. Коли ви робите все, що я вам 

заповідаю, то ви друзі мої. Тож слугами вже не називатиму вас: 

слуга не відає, що його пан робить. Називаю вас друзями, бо все я 
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вам об’явив, що чув від Отця мого. Не ви мене вибрали, а я вас 

вибрав і призначив, щоб ви йшли і плід принесли, та щоб тривав 

ваш плід, а й щоб усе, про що б ви тільки попросили в Отця в моє 

ім’я, дав вам. Ось що вам заповідаю: щоб ви любили один одного!” 

(Йоан 15:12-17). Відсутність любові межи людьми породжує 

розпачливу Шевченкову апеляцію: “Тільки 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” (“І мертвим, і 

живим…”; р. 5–13). Ці рядки є опосередкованою алюзією до 

старозавітних плачів, як-от Єремії чи Ієзекіїля, де поет подібно до 

давніх пророків намагається зняти облуду з очей своїх сучасників, 

нагадуючи про існування Божих заповідей. 

           Цивілізацію, побудовану на удаваних християнських 

цінностях, Т. Шевченко змальовує з неприхованим сарказмом у 

“Кавказі”: “Ми настоящі християне, / Ми малим ситі!../ (р. 85–86); 

“На те письменні ми, / Читаєм Божії глаголи!.. / І од глибокої 

тюрми / Та до високого престола – / Усі ми в золоті і голі!” (р. 69–

73); “В нас дери, / Дери та дай, / І просто в Рай, / Хоч і рідню всю 

забери!..” (р. 103–106). Однак, чи пропонує автор вихід із ситуації, 

що склалася? Вважалося, що Т. Шевченко закликає до 

насильницької зміни існуючого порядку, проте прямих закликів до 

таких дій ми не зустрічаємо в його творах, хіба, як вважає 

Є. Нахлік, трапляються приклади “підбурювання народу, всупереч 

євангельським настановам, до насильницького утвердження серед 

людей заповідей Святого Письма (“Щоб брат брата не різали / Та 

не окрадали”. – “Ой виострю товариша…”), до помсти й кари 

гнобителям, до кривавого визволення (“Як умру, то поховайте…”, 

“Чигирине, Чигирине…”, “Холодний Яр”, “І виріс я на чужині…”, 

“Я не нездужаю, нівроку…”)”
646

.  

          Усі поезії Т. Шевченка, включно з тими, що, на думку вчених, 

закликають до насильницьких дій, містять настійливі прохання, 
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просякнуті духом біблійних заповідей любові до Бога та до 

ближнього. Так, С. Єфремов у статті “Поезія всепрощення”, 

зосередившись головно на творчості поета за 1847–1860 рр. – “Мені 

однаково…”, “Відьма”, “Не спалося, а ніч як море…”, “Згадайте, 

братія моя…“, “Між скалами, неначе злодій…”, “Москалева 

криниця”, “Неофіти”, “Якось-то йдучи уночі…”, а також записах й 

листах років заслання та після визволення – робить висновок, що 

основною у Т. Шевченка є не боротьба проти самодержавства та 

соціального гноблення, а ідея любові та всепрощення
647

. З точки 

зору духовної еволюції саме період заслання позначився найбільш 

вагомими морально-етичними та філософськими пошуками поета. 

Неодноразово в листах та щоденнику поет наголошував, що 

солдатчина та муштра не зламали його духу, не знищили гуманний 

стрижень його особистості. Тому акцент С. Єфремова на періоді 

заслання у розкритті мотиву всепрощення не був випадковим. Не 

зважаючи на непрості умови існування, Т. Шевченко не втратив 

віри в людину, намагався зрозуміти не тільки вчинки, але й мотиви. 

С. Єфремов не заперечує того факту, що Т. Шевченко умів 

ненавидіти, але ненависть поета торкалась тиранії, 

несправедливості, насильства, а не людини. Через те, 

“найкоштовнішим самоцвітом” душі Т. Шевченка С. Єфремов 

називає саме всепрощення
648

.  

      Ще однією складовою христологічного дискурсу 

Шевченкових творів  є маріологічний аспект, у якому християнська 

любов набуває нового забарвлення. Як відомо, Т. Шевченка 

надзвичайно приваблювала можливість художніми засобами 

відтворити широку палітру почуттів серця Пресвятої Діви, про що 

він пише в одному зі своїх листів до В. Рєпніної  (VI, 51). Жертовна 

любов матері до сина неодноразово стає основою сюжету його 

творів (поеми “Наймичка”, “Неофіти”, “Марія’ та ін.). В образі 
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Богородиці поета приваблювало поєднання сакрального і земного, 

адже Богородиця – це Жінка, яка народилася на землі, відповідно й 

сама несла на собі печать Адамового первородного гріха, однак в Її 

серці любов материнська поєднується з любов’ю Божественною. На 

іконах часто зображають Божу Матір, що тримає на своїх руках 

Божий дар, проте цей дар не лише для Неї. Вона пригортає цей 

скарб не для того, щоб зберегти Його для себе, адже знає, що це – 

Божий дар для світу. Ісус же вдивляється в Матір з Божою 

любов’ю, бо вона без застережень віддала себе Господеві. Щоб 

передати вищу сутність жертовної материнської любові, 

Т. Шевченко поєднує у синтетичний сплав малярське бачення і 

поетичний талант, про що свідчать рядки: “У нашім раї на землі / 

Нічого кращого немає, Як тая мати молодая / З своїм дитяточком 

малим. / Буває, іноді дивлюся, / Дивуюсь дивом, і печаль / Охватить 

душу; стане жаль / Мені її, і зажурюся, / І перед нею помолюся, / 

Мов перед образом святим / Тієї матері святої, / Що в мир наш 

Бога привела…” (“У нашім раї на землі…”; p. 1–12).  

     Маріологія західного та східного обрядів має певну 

відмінність, яка полягає у тому, що у католицтві пропонується 

догмат про співвідкупительство Богородиці (оскільки падіння 

людства зумовлене гріхом Єви, то порятунок світу залежить лише 

від Марії, що з волі Божої народила Христа), а у православ’ї 

Вседіва бере участь не у відкупленні гріхів, а у Втіленні, 

Воплоченні Божого Сина, через якого здійснюється відкуплення. 

Як це витікає з численних поетичних втілень образу Пресвятої 

Діви, Т. Шевченко використовує східну марійську версію: “Така, 

як ти, колись лілея / На Іордані процвіла, / Воплотила, пронесла / 

Святеє слово над землею (підкреслення наше. – О. Б.)” (“N. N.”) (II, 

285). В. Мокрий акцентує маріологічний аспект Шевченкове 

бачення: “Без Божої Матері, яка принесла людям на землі “і мир, і 

радость” (“Неофіти”), без Богородиці “ми б не знали i досі правди 

на землі! Святої волі!” (“Марія”). Правда, воля і любов не тільки 

прийшли на світ через Марію, у її Сині Христі. По смерті Ісуса 

Шевченко подає Богородицю як таку, що стала незламною 
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продовжувачкою Синової справи. Хоча Божа Мати “своїм святим 

огненним словом” удмухнула “дух святий свій” в “душі убогії” 

занепалих духом Синових учнів, їй самій, як згадує поет, довелося, 

сумуючи, померти з голоду під тином, у бур’яні, попри те, що з 

іменем Її Сина любов і правда розійшлися по всьому світу 

(“Марія”)”
649

. 

          Вище вже йшла мова про рецепцію філософської спадщини 

Максима Сповідника у Тараса Шевченка. Так, можна віднайти 

опосередковані перегуки тлумачення поняття “любов” у 

теологічних розмислах візантійського духівника та творах 

українського поета. Окрім об’ємних богословських трактатів 

св. Максим працював у такому жанрі теологічної прози, як 

афоризми. “Для власних учнів-початківців, – як коментує 

Ю. Чорноморець, – філософи пізньої античності створювали 

збірники афористично висловлених тез. Ці “глави” ставали 

предметом роздумів для учнів, завчалися ними напам’ять, ставали 

приводом для бесід з учителем. Максим написав спеціально для 

початківців “Глави про любов”, що композиційно розбиті на 

чотири сотні афористичних висловів, об’ємом від однієї фрази до 

абзацу. Їх зміст виражав загальні знання у сфері філософської 

теології Максима, при чому постійно демонструвалося їх практичне 

значення для релігійної практики”
650

. Любов  у вченні Максима 

Сповідника має, насамперед, гносеологічний характер та постає як 

пізнавальна сила на шляхах до осягнення Абсолюту.  

          Взявши на озброєння новозавітні ідеї, християнський 

апологет закликає любити всіх людей однаково, однак у любові до 

людей він розрізняє “любов до Бога” та “любов до світу” 

(захоплення суєтою, багатством, розкошами, плотськими утіхами 

тощо). “Любов до Бога, – стверджує візантійський богослов, – є 

основою для всякого доброго діла, любов до світу – причиною 
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усілякого зла”
651

. Любов у Максима Сповідника має п’ять 

різновидів: любов “заради Бога”, любов до усіх людей (тут можна 

провести паралель з Шевченковим “братолюбієм”), любов “по 

природі”, тобто любов батьків та дітей (численні замилування 

Т. Шевченка материнською любов’ю), любов “по марнославству”  

(“Не завидуй і славному: / Славний добре знає, / Що не його люди 

люблять, / А ту тяжку славу, / Що він тяжкими сльозами / Вилив 

на забаву” (“Не завидуй багатому…”; p. 7–12), любов з 

користолюбства, коли “люблять” багатого за дарування (“Не 

завидуй багатому: / Багатий не знає / Ні приязні, ні любові – / Він 

все те наймає” (p. 1–4), любов до плотських утіх, що не має на меті 

народження дітей (нагадує сюжетний перебіг багатьох 

Шевченкових творів, в основу яких покладено зваблення дівчат 

багатіями заради сексуального задоволення). Тільки два перших 

різновиди любові Максим Сповідник визнає, решта – зараховує до 

“гріховних пристрастей”, які належить засуджувати
652

. Любов як 

християнська чеснота у тлумаченні візантійського богослова має 

виразні паралелі з Шевченковим баченням християнського 

“братолюбія”.  

          Є. Лебідь переконана, що христологічний мотив любові до 

ближнього тлумачиться Шевченком у руслі традицій києворуської 

літератури
653

. На підтвердження цих слів приводиться літописна 

оповідь про Ізяслава Ярославовича, в якій наголошується на тому, 

що цей князь наслідує євангельські заповіді, ніколи “не роздаючи 

злом за зло” ні киянам, які його з міста вигнали, ні зрадливому 

брату Всеволоду, коли той прийшов до нього переможений. 

“Проливаючи кров свою за брата, – зауважує дослідниця, – Ізяслав 

у своїй жертовний любові, по суті, дорівнюється автором літопису 

Ісусові, який “розіп’явся за нас грішних” та святим мученикам, які 

постраждали в ім’я вищої, божественної Любові”
654

.  
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          Тема християнської любові проходить червоною ниткою в 

інших давніх джерелах. Так, у Києво-Печерському патерику любов 

до ближнього мислиться у контексті поняття “святості”. 

В. Горський виокремлює етику любові, яка є стрижнем 

патерикових переказів. “Тому численні подвиги, – на думку 

вченого, – які в сказаннях Патерика здійснюють святі в боротьбі з 

Дияволом, сприймаються не як кара за зло, вчинене людьми, що 

піддалися бісівській спокусі, а передусім як акт милосердя, завдяки 

якому нещасний звільняється від влади зла. Чудесне звільнення від 

сил зла, здійснене святим, сприймається як вияв необмеженої 

любові до людей, включаючи й грішників, і невірних, і злочинців. 

Святий як втілена любов – це перш за все захисник знедолених”
655

. 

Так, св. Феодосій у Патерику виступає як заступник вдовам, 

немічним та, навіть, розбійникам, які готові покаятися. Зокрема, у 

“Житії Преподобного отця нашого Феодосія, ігумена Печерського” 

мовиться про високі моральні принципи подвижника, базовані на 

етичній концепції любові до ближнього: “Справді, той блаженний 

отець наш Феодосій був заступником для багатьох перед князями і 

суддями, визволяючи їх, бо ці не могли не послухатися, знаючи його 

праведність і святість. Шанували-бо вони його не заради чистих і 

світлих риз, не через великі маєтки, а заради чистого його життя 

і світлої душі та численних його повчань, які полум'яніли Святим 

Духом із уст його” (Cлово 8). Онтологічна потреба у правді як 

“любові духовній”, відсутність “праведності і святості” в сучасній 

агресивній дійсності, де знівельоване “чисте життя світлої душі”, 

звучать у Шевченкових рядках: “І день іде, і ніч іде, / І ніч іде. / І, 

голову схопивши в руки, / Дивуєшся, чому не йде / Апостол правди і 

науки?” (“І день іде, і ніч іде…”) (II, 365). Тут яскраво виражена 

еволюція Шевченкового світогляду у бік християнських цінностей 

– тепер не ніж гайдамака має змінити світовий устрій, а ”апостол 

правди і науки”. Поет постійно надіявся запалити ”полум’я любові” 

в людських серцях. Душа й серце поета горіли великою 
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християнською любов’ю до людини. Все це дає підстави іменувати 

Т. Шевченка не лише поетом людських доль, але й філософом 

християнсько-євангельської любові
656

. 

  Питання любові та віри були важливими темами художнього 

дискурсу діячів українського бароко. Відомо, що ці основні 

християнсько-світоглядні категорії були ключовими у філософії 

Г. Сковороди. Зокрема, філософ стверджував, що любов та віра 

дають змогу людині вийти за межі свого тлінного “Я”. Категорії 

любові та віри у Г. Сковороди завжди тісно пов’язані та несуть у 

собі глибокий пізнавальний зміст, живлять душу людини, 

наповнюють її творчою енергією, підштовхують на шлях дійсного 

щастя. Так, в одному зі своїх листів Г. Сковорода пише: “Все 

минає, але любов після всього зостається / Все минає, але не Бог і 

не любов./ Все є вода – навіщо на води сподіватися, друзі? / Все є 

вода, але буде дружня пристань. / На цьому камені заснована 

церква Христа. / Це нам і кефа, петра, і скеля” 
657

. Мислитель 

розглядає віру і любов як органічний прояв духовності людини, а 

причиною цього прояву є, як він вважає, насамперед, природні 

прагнення людини: “Уся сила десятислів’я вміщується в одному 

цьому імені – любов. Вона є вічним союзом поміж Богом та 

людиною. Вона вогонь є невидимий, яким серце розпалюється до 

Божого слова чи волі, а тому вона сама є Бог”
658

. 

          Отже, етика любові у духовній культурі давніх українців 

складала засади моральної програми, що ґрунтувалась на ідеалах 

смиреномудрія, святості, на проголошенні любові до ближнього, а 

через нього – до Бога. У Шевченкових творах проступає настійливе 

акцентування на моральних ідеях любові як найвищої з 

християнських чеснот, якої просить у Бога поет для усіх людей: “А 

всім нам вкупі на землі / Єдиномисліє подай / І братолюбіє пошли”  

(“Злоначинающих спини…”) (II, 339). Інтенція “братолюбія”, що 
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домінує в етичному ідеалі Т. Шевченка, “відзначається 

надзвичайним викривальним та пророчим пафосом, прагненням 

перебрати на себе відповідальність якщо не за все людство, то 

принаймні за свою націю, докласти надзусиль, аби надати їй 

парадигмальних засад для відродження й морального 

вдосконалення”
659

.  

         Так, у понятті “братолюбія” проявляє себе Шевченковий 

християнський світогляд апостольського формату. Власне, 

“братолюбіє”, вважає Б. Стебельський, складає одну з 

найважливіших форм віри Т. Шевченка, адже “це віра того, що 

говорить від імені цілої нації, говорить як обраний самим Богом, 

обраний безмірною любов’ю своїх братів, свого народу, наділений 

такою любов’ю, що ради неї готовий покласти душу. І це є 

найглибша, найкраща, найдосконаліша любов, зовсім безкорисна, 

це та любов, про яку каже євангеліст св. Іван за висловом Христа: 

“Ніхто більшої любови не має над ту, як хто душу поклав би за 

друзів своїх”
660

. Ігнорування етики “братолюбія” складає, за 

Шевченком, основну причину “викривлення” онтології сучасного 

йому світоустрою, базованому на відмінних, а то й прямо 

протилежних засадах споживацтва, агресивності, нетерпимості і 

вседозволеності. Така переорієнтація спричинює “кризу людини”, 

тому вкрай важливим постає звернення до духовної традиції. 

Відтак, константа християнської любові, довкола якої 

конструюється етична концепція українського поета, є не стільки 

результатом рецепції біблійних текстів, скільки логічною ланкою, 

що поєднує розмисли візантійських апологетів, етичні парадигми 

давньоруських писемних пам’яток, умоглядні рефлексії діячів доби 

українського бароко. 
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Екзегеза “освячення ножів” у поемі “Гайдамаки”  

           

         У своїх дослідженнях Ю. Барабаш зауважує, що проблема 

кривавих епізодів ”для шевченкознавців перетворилася на 

правдивий головний біль”
661

. З особливою гостротою це проступає 

у поемі “Гайдамаки”, коли “сцени помсти і насильства і 

замовчувати не можна, однак і виразних пояснень катма”
662

. 

Спираючись на розвідки, що вивчають релігійне підґрунтя 

світогляду та творчості Т. Шевченка (В. Барка, Г. Грабович, 

Д. Бучинський, І. Дзюба, Б. Завадка, О. Забужко, І. Ісіченко, 

Є. Нахлік, І. Огієнко, В. Пахаренко, Л. Плющ, С. Росовецький, 

Б. Рубчак, В. Яременко, В. Щурат), у цій частині дисертації 

зроблено спробу з’ясування аспектів етичного у Шевченковому 

світогляді через систему цінностей і “філософію війни” 

візантійського Сходу, середньовічну військову етику Давньої 

Русі/України, лицарську мораль доби козацтва. Оскільки героїчне 

минуле України стало основою для формування сюжетів багатьох 

творів Т. Шевченка, головну увагу присвячено епізоду “освячення 

ножів” у поемі “Гайдамаки” як інтерпретації ритуалу “освячення 

зброї” у контексті лицарської етики “воїнства Христового”.  

  Як показує історичний досвід, питання віри в Україні часто 

опинялось на перетині конфесійних інтересів сусідніх імперій. 

Розбіжність поглядів та спроба підлаштувати релігійне вірування в 

русло інтересів певного кола осіб для задоволення своїх потреб 

зумовлювали втягування віруючих у непримиримі конфлікти. 

Показовою у цьому питанні є історія Коліївщини, покладена 

Т. Шевченком в основу сюжету поеми “Гайдамаки”. Безперечно, 

що “поет глибоко переживав трагізм цієї української “ночі святого 

Варфоломія”, розумів його фатальну зумовленість тогочасним 

польським пануванням над нещодавно вільним козацьким народом 
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і оспівав той дух непокори й волі, якого так бракувало його 

приборканим сучасникам”
663

.   

          Історія Коліївщини, художньо осмислена в поемі 

Т. Шевченка, рясніє етичними парадоксами, що, на перший погляд, 

виходять за рамки засадничих принципів християнської моралі. 

Головні акценти, що визначають тональність сюжетних переверзій, 

концентруються довкола мотиву братовбивства, відомого ще з 

біблійних часів. Безперечно, найстрашнішим у художньому 

розвитку поеми виглядає епізод вбивства Гонтою власних дітей, 

який теж може мати біблійне коріння християнської офірності – 

біблійну метафору жертвоприношення Авраама. Хоча, “у 

Шевченка, – уточнює В. Яременко, – бачимо не старозавітну 

жертовність як виконання Божої волі, а вже новозавітну 

християнську офірність за ближнього як виконання найголовнішої 

заповіді любові”
664

. Однак, принісши у жертву своїх синів заради 

конфесійної нетерпимості і ройової солідарності, Гонта “трагічно 

усвідомлює всю глибину свого морального падіння, розуміє, що 

вчинив гріх величезний, такий, що вимагає каяття”
665

. Етична 

позиція Шевченка щодо каяття Гонти – “потаємного”, 

неканонічного – може пролити світло на специфіку розуміння 

поетом християнства. “У Гонтовому розкаянні, – вважає 

Ю. Барабаш, – Шевченко убачає глибокий моральний сенс і тому 

приймає його, тим самим опосередковано, через дії і переживання 

героя, передає власне ставлення до його тяжкого гріха, свою 

скорботу, свій жаль і засудження”
666

. 

          Ще одним парадоксом поеми вважають освячення 

священиками гайдамацьких ножів. Контроверсійний епізод 

благословення зброї представниками Церкви, на перший погляд, 

виглядає таким, що порушує морально-етичні засади християнства. 

Однак, ще Д. Чижевський застерігав, що сучасному читачеві 
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Шевченкова символіка “не впадає в вічі”
667

, чимало місць у 

“Кобзарі” залишаються “темними”, (вираз Ю. Шевельова), бо, 

вважає О. Забужко, “культурний код, справді, багато в чому 

затрачено, і реставрувати його доводиться сьогодні методами 

просто-таки археографічними”
668

.  

          “Освячення ножів” у поемі варто розглядати у контексті 

світоглядних засад відповідного історичного періоду, коли зброя 

вважалася атрибутом воїнства Христового (militia Dei) –  

ідеологічного символу, відомого як на християнському Заході 

(концепція зустрічається у трактатах Мартіна Турського, Марсилія 

Мученика та ін.)
669

, так і на візантійському Сході
670

, а далі – у 

давньоруському релігійному письменстві та численних 

агіографічних джерелах, апокрифах, літописах. Досліджуючи 

інтерпретації символу “воїнства Христвого” різними гілками 

християнських Церков, О. Киричок припускає не лише можливий 

вплив ранньої патристики на його моделювання у середньовічній 

культурі Давньої Русі, але й зауважує, що хронологічні рамки 

появи на праукраїнських теренах подібної ідеологеми співпадає з 

епохою хрестових походів “воїнів Господа” на Заході та апогеєм 

лицарської ідеї у Візантії
671

.  

         Незаперечним є факт плекання серед козацької спільноти 

лицарської етики, яка за принципом наслідування увібрала в себе 

засади давньоруської дружинної моралі. Наше “домородне 

українське лицарство”, як пише про нього М. Грушевський, 

постало “за взірцями візантійськими і західноєвропейськими, на тій 

же християнській основі, на аналогічних із західним феодалізмом 

підставах, <…> у формі аналогічній, але в значній мірі 
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оригінальних…”
672

. Те, що запорізьке військо вважало себе 

лицарством, підкреслює М. Попович: “В уявленні сучасників 

запорізьке лицарство якось пов’язувалось з військово-чернечим 

Мальтійським орденом. Так, засновник Фастова католицький 

біскуп Київський українець Йосиф Верещинський “весь час про 

заснування на Запоріжжі лицарського ордену, на зразок ордену 

Мальтійського, мріяв і цю свою ідею словом і друком ширив”
673

. 

Про те, що запорізькі козаки вважали себе лицарями, згадується і в 

українській бароковій літературі. Зокрема, у поезії Касіяна 

Саковича “Вірші на жалісний погреб шляхетного лицаря Петра 

Конашевича-Сагайдачного” (1622) йдеться: 
Як мужність запорожців королі пізнали, 

То їм за герб такого лицаря признали. 

Вітчизні він готовий завжди послужити 

І за її свободу голову зложити. 

А треба, то землею він пройде, водою, 

До всього має вправність і прудкий до бою
674

. 

          Для “воїнства Христового”, тісно пов’язаного з поняттям 

“війни”, у середньовічній філософській культурі знайшлися 

аргументи не тільки для виправдання ідеалів військової доблесті, 

але й спроби забарвлення найвищих християнських цінностей 

військово-лицарською етикою. Ранньохристиянська патристика 

довгий час не допускала “сакралізації” війни (Климент 

Александрійський, Афанасій Великий, Феофіл Антіохійський, 

Юстин Мученик, Єфрем Сирин), але опинившись перед загрозою 

завоювання іновірцями, “християнські мислителі починають 

шукати в Біблії аргументи, які б переконали християн брати участь 

у підтриманні закону і порядку”
675

. Таких аргументів виявилось 

небагато (Мт. 10:34; Мт. 5:38-39, 26:52), (Лк. 3:14), тому на 

християнському Сході та Заході теологи починають активно 
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розробляти концепції “філософії війни”, яка згодом отримує поділ 

на “священну” та “справедливу”. Концепція “священної війни” 

була використана на Заході як ідеологічне підґрунтя для хрестових 

походів. Візантія сповідувала принципи “справедливої війни”, 

метою якої була оборона території, народу, віри.  

          Оскільки Візантія стала духовною наставницею Київської 

Русі, поняття “справедливої війни” склало частину давньоруської 

середньовічної культури. Розрізнення ідеологем “священної” та 

“справедливої” війни відчутно і в Шевченкових творах. Так, у 

поезії “Холодний Яр” рядками “Не славтеся царевою / Святою 

війною” (p. 45–46) поет розкриває істинний зміст імперських 

амбіцій сусідньої держави, що розширювала свої території 

загарбницькими методами під гаслами “христианского 

просвещения”, подібно до політики хрестоносців, що 

розбудовували “християнську республіку” за допомогою силового 

приєднання земель на Сході. Реконструкція ідеологеми “священної 

війни” яскраво проступає поемі “Кавказ”:  
До нас в науку! ми навчим, 

Почому хліб і сіль почім! 

Ми християне; храми, школи, 

Усе добро, сам Бог у нас! 

Нам тільки сакля очі коле: 

Чого вона стоїть у вас, 

Не нами дана; чом ми вам 

Чурек же ваш та вам не кинем, 

Як тій собаці! Чом ви нам 

Платить за сонце не повинні! – 

Та й тільки ж то! Ми не погане, 

Ми настоящі християне, 

Ми малим ситі!.. (p. 74–86). 

           Однак, концепція “священної війни” суперечить 

візантійським міфам, які взяла імперська Росія у царині ідеології, 

оскільки агресивна концепція “священної війни” свого часу була 

символом середньовічного католицького Заходу. Як свідчать 

історики, концепція “священної” війни не прижилась у 

візантійській військовій теології і філософії, на відміну від 

концепції “справедливої війни”, себто війни оборонної. З цього 

приводу російський візантолог Г. Литаврін зауважував: 
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“Прикметно, що навіть у тих випадках, коли Візантія здійснювала 

відверто завойовницькі походи (підкорення Болгарії, захоплення 

вірменських і грузинських земель), вона жодного разу за свою 

більш як тисячолітню історію не вийшла за межі старих кордонів 

Римської імперії, тобто, з точки зору політиків та ідеологів Візантії, 

вона завжди вели лише справедливі війни – за встановлення своїх 

прав, колись порушених варварами”
676

.    

            У політичній ситуації XVI-XVIII ст. для українців 

ідеологема “справедливої війни” наповнювалась ідеальним 

етичним змістом, стаючи засадничою ідеологемою у визвольних 

змаганнях. Тексти літописів XVII-XVIII ст. репрезентують 

художній вияв образу воїна-захисника ― козака як оборонця 

політичних, релігійних, культурних прав і свобод українців. Воїни 

як оборонці своїх земель, віри, усіх знедолених та зневажених 

постають у творах Климентія Зіновіїва, Інокентія Гізеля, Станіслава 

Оріховського та ін. Зокрема, Григорій Сковорода у “Спорідненості 

до воїнства” пише, що воїн повинен захищати “землеробство і 

купецтво від внутрішніх грабіжників та зовнішніх ворогів” , 

”захищати стражденну й беззбройну невинність, заступатись за 

основу суспільства – правду (підкреслення наше. – О. Б.)”
677

. Так, 

аналізуючи барокові філософсько-етичні позиції воїнства та їх 

типологічні паралелі у “Гайдамаках”, О. Ґудзь бачить спільність у 

тому, що коли порушуються принципи світоустрою, саме воїни 

стають на їх захист
678

.  

Ідеалізація охоронних, оборонних функцій воїна призвела до 

барокового феномену – образу Христа-воїна. За спостереженнями 

О. Киричка, у давньоруських джерелах образ Христа-воїна менш 

виразний, ніж у західноєвропейській інтерпретації. Насамперед, 

“проекцію образу Христа на лицарський ідеал можна завбачити у 
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переконаності давньоруських людей у здатності лицаря подібно до 

Христа, вмирати і воскресати”
679

. Так у бароковій літературі образ 

Христа-воїна як заступника набирає лицарського забарвлення.  

Свідченням цьому є найменування Ісуса Христа гетьманом, про що 

залишились згадування у “Словнику української мови XVI – 

першої половини XVII ст.”
680

. Змалювання Христа в образі 

гетьмана, вважає О. Зелінська, можна вважати специфічною рисою 

в українському письменстві
681

.  

За спостереженнями Є. Лебідь, у новій українській літературі 

(поема І. Котляревського “Енеїда”, повість М. Гоголя “Тарас 

Бульба”), воїни-захисники наділені такими ж характеристиками, що 

й у текстах давньої української літератури, а саме: кодекс честі й 

обов’язку перед своїм народом; готовність до жертви та 

самопожертви в ім’я Батьківщини і віри; відданість своєму 

покликанню, беззастережна сміливість, незламність; повага до 

козацького побратимства та його законів. Т. Шевченко у своїй 

поетичній творчості, звертаючись до образу воїна-захисника, 

безумовно, спирався на традиції попередників. Представники 

козацтва у його текстах “наділені всіма ідеальними рисами воїна ― 

мужністю, звитягою, гідністю, самовладанням. Поет наголошує на 

лицарському завзятті воїнів-козаків, їх послуху та пієтеті у 

ставленні до отамана, і на взірцевості, вищості останнього”
682

. Сам 

Т. Шевченко знав, що тих “незрячих, душевбогих гречкосіїв”, яких 

так любив, ніхто не визволить, як ті “лицарі святії”, інша духом 

порода людей. Він вирізняв тих людей як людей окремого духу, 

шляхетної душі, людей честі, з “благородними кістками”, з “чистим 

серцем” небуденного характеру, вдачі героїчної
683

. Спасіння поет 
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бачив лише у воскресінні в Україні лицарства – нової провідної 

верстви, овіяної суворим духом старого Києва, містикою вічного 

міста, над яким поставив знак Хреста апостол Андрій і якого 

патроном, як і патроном козацтва, був архангел Михаїл
684

. Це 

воскресле козацтво – в пророчій уяві Т. Шевченка – мало виконати 

велику місію: визволити Україну від нового “ідолища”, нового 

“змія”, нової “орди варварів”, яка прийшла нищити нас. Цю нову 

орду він бачив у “Московщині та її попихачах”
685

. 

     Як відомо, після занепаду Гетьманщини через об'єктивні і 

суб'єктивні причини українські території розмежувалася на 

Правобережну і Лівобережну частини. Проте українці не 

змирилися, вони боролися: паліївщина, мазепинщина, коліївщина 

нагадували про незламне прагнення українського народу до волі. 

Соціальний, релігійний, національний фактори стали вагомими 

чинниками у цій боротьбі, а їх структурним стрижнем і рушійною 

силою став козацький елемент, козацька етика, козацькі традиції
686

. 

На підтвердження викладеного зазначимо, що події Коліївщини, 

висвітлені Шевченком у “Гайдамаках” підтверджують тезу про 

концепцію “справедливої війни”, яка зайняла чільне місце в 

ідеології повстанців, що піднялись на боротьбу, обурені соціальною 

нерівністю, релігійними утисками за національними ознаками. 

Аналізуючи етнонаціональну специфіку українства, В. Янів 

зазначає, що “війна у Шевченка – це боротьба за загрожені 

вартості. Оборонна війна – священна, але завойовницька – 

злочинна. Така постава – етично цілком виправдана – далека від 

неусвідомленого гону в простір конкістадорів. Тому відчування 

боротьби й у Шевченка трагічне: це не надмір внутрішньої енергії 

неминуче пхає нас в обійми боротьби як великої пригоди, як 

справжньої насолоди, як щастя, а тільки відчуття війни як 
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драматичної конечности, як морального імперативу, велить нам 

жертвувати справжнім щастям для обов’язку”
687

. 

        Так, в “Інтродукції” Т. Шевченко дає стислий опис історичних 

подій, що передували початку “справедливої війни”: “Розбрелись 

конфедерати / По Польщі, Волині, / По Литві, по Молдаванах / І по 

Україні; / Розбрелися та й забули / Волю рятувати / Полигалися з 

жидами / Та й ну руйнувати. / Руйнували, мордували, / Церквами 

топили… / А тим часом гайдамаки / Ножі освятили” (p. 310–321). 

Правдиве бажання гайдамаків захистити свої землі від загарбників, 

а разом з тим і православну віру має низку типологічних перегуків з 

середньовічною символікою “воїнства Христа”.  

        У екзегетичній площині “воїнами Христа”, насамперед, є 

ангели, архангели, Сили, Влади, Херувими, Серафими та інші 

небесні сутності на чолі з Ісусом Христом та архангелом Михаїлом. 

По-друге, під “воїнством Господа” або “солдатами Ісуса Христа” 

розуміють усіх озброєних християн, які виконують священну місію 

– захищають країну, знищують беззаконня тощо. І, по-третє, 

“воїнами Христа” є ченці, єпископи та інші клірики
688

. За цим 

поділом, за його другим пунктом, повстанці-гайдамаки цілком 

підпадають під дефініцію “воїнства Христового”, оскільки стають 

на захист своїх земель проти беззаконня завойовників, проти 

насильного навернення до іншого церковного обряду, проти тих, 

хто виступає “злом”, а точніше – “злоначинающими”. Важливо, що 

у редукованій метафорі “воїнства Христового” ще з давньоруської 

доби зберігся той ідеальний етичний зміст, що уособлює битву 

добра з метафізичним злом.  

         Т. Шевченко не наважується прямо вжити метафору “воїнства 

Христового” до гайдамаків, він сумнівається у доцільності тих 

страхітливих трагедій, до яких призводить у кінцевому рахунку 

“справедлива війна”. Однак, відгуки цієї метафори проступають у 

авторській позиції щодо образу гайдамака в історії: “За святую 
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правду-волю / Розбойник не стане, / Не розкує закований / У ваші 

кайдани / Народ темний, не заріже / Лукавого сина, / Не розіб’є 

живе серце / За свою країну” (“Холодний Яр”; p. 61–68). Ставлячи 

болюче запитання – a за віщо, за що люде гинуть? – Шевченко 

переконаний, що захланність людська, заздрість, марнославство 

штовхають на вбивство, й тоді кров народжує кров, помста веде за 

собою ще лютішу помсту, виникає зачароване коло зла
689

. Своїм 

“кривавим бенкетом” гайдамаки тільки замикають кола пекла. 

Вторування злу, за О. Забужко, призводить “благородних козаків – 

месників “за волю” – до брато- і дітовбивства, до національного 

саморуйнування”
690

.  

     Важливо, що підтекстова метафора “Христового воїнства”, 

що натяком, на рівні культурного коду проведена в “Гайдамаках”, 

знаходить своє втілення в авторемінісценціях у поемі “Неофіти”. 

Те, що поеми поєднані дивною симетрією, протиставним 

розвитком, в якому здійснюється “прозріння серця”, вказував 

В. Барка
691

. Так, на “справедливу війну” проти “ката лютого” 

стають в “Неофітах” не бунтарі-гайдамаки, отруєні почуттям 

помсти, а “стратеги Божії”, остаточно поставлені  на сторожі 

переможних сил добра: “Уже внучата зачались, / І виростуть вони 

колись, / Не месники внучата тії, / Христові воїни святії! / І без 

огня, і без ножа / Стратеги Божії воспрянуть. / І тьми і тисячі 

поганих / Перед святими побіжать” (p. 417–424).  

      Для усвідомлення емоційної напруги, що супроводжує образ 

гайдамака важливим є біографічний елемент, адже, як відомо, дід 

Тараса Григоровича – Іван Андрійович Шевченко – за власним 

зізнанням, ще “півпарубком” був серед “коліїв”, про що розповідав 

своєму внукові. Згодом, через роки, під впливом знайомства з 

діячами польського визвольного руху поет наважився подивитися 

на описані події під іншим кутом зору. У примітці до листа 

Т. Шевченка від 25 вересня 1855 р. Бр. Залеський писав: “У часі 
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нашої спільної вандрівки по степах Шевченко одного дня, коли 

сильніш розгарячився і говорив щиро (w chwili większego rozgrzania 

i szczerości), сказав мені, що жалує своїх “Гайдамаків“ і цілого того 

напряму, що тепер знає Красінського і наших поетів і “w duchu 

swoim to potępia“. Але додав: “Вибачай, се вже було в моїй крові, я 

ж рідний внук одного з гайдамаків, се нехай тобі все вияснить“ 

(Коментарі до поеми “Гайдамаки”) (I, 640). Вибудовуючи  бінарну 

опозицію діди-месники та онуки-“Христові воїни”, що проходить 

червоним пунктиром у поетичних рядках поеми “Неофіти”, 

Т. Шевченко декларує власну етичну позицію, стаючи на сторону 

новозавітних “стратегів Божих”, які принесуть “правди слово” 

своєму народові.   

    Доволі сумнівним з етичних міркувань у епізоді “освячення 

ножів” виглядає благословіння Церкви, так би мовити, індульгенція 

кровопролиття. Однак, враховуючи відповідний культурно-

історичний контекст, цей ритуал вкладається у формалізовану 

атрибутику козацтва. Відомо, що в дохристиянських віруваннях 

зброя, її виготовлення та володіння вважалося містичним дійством. 

У часи християнізації Європи Церква розпочала боротьбу з 

архаїчними, варварськими традиціями у вихованні молодих воїнів і 

перебрала на себе провідну роль у підготовці лицарства. Спочатку 

Церква освячувала лише зброю, а потім – практикувала посвячення 

юнаків у лицарі
692

. Згодом у західноєвропейському християнстві 

почалися процеси створення духовно-лицарських орденів, кодекси 

яких поєднали в собі моральні імперативи чернецтва та вищі 

цінності військової еліти
693

.  

    Такого не відбулося в києворуській державі, оскільки тут, як і 

у Візантії, існували відмінності у становищі правителя стосовно 

васалітету, адже для східнохристиянського штибу була характерна 

ідеологема “богообраності” імператора чи князя. Однак, це не 

означає “особливий” шлях розвитку військової ідеології княжої 
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доби. На думку Р. Голика, військова ідеологія русичів – це “сплав 

різних елементів: від (пост)норманських (генеза її воїнської касти – 

княжих дружин, а також, можливо, деяких ритуалів та категорій 

лицарської етики), (пост)візантійських (трактування воєнних дій у 

руслі середньовічного християнства) та слов’янських компонентів 

до явних та прихованих орієнтальних запозичень”
694

. 

Безперечно, що за козацької доби культурно-конфесійне 

порубіжжя сприяло активному проникненню західноєвропейських 

моделей лицарської етики. Промовистим доказом є той-таки обряд 

“освячення ножів” духовними особами, що було популярним якраз 

на християнському Заході. Як з’ясувалось, у давньоруських 

літературних пам’ятках подібні церемонії не описані, ба більше – 

до певного часу у богослужбовій практиці православної Церкви не 

існувало Чину освячення зброї. Згідно з дослідженнями науковців, 

Чин освячення зброї, як і низка інших, вперше з’явився тільки у 

Требнику Петра Могили (1646). “До Требника, – пише Ю. Осінчук, 

–  Петро Могила вніс 37 нових чинів, яких не знаходимо ні в 

грецьких, ні в слов’янських Требниках, виданих до 1646  р., 

наприклад: Чин благословення й освячення службових сосудів, Чин 

благословення та освячення ікони Христа, або господніх святих, 

одного або багатьох, Чин благословення ікони одного святого або 

багатьох, Чин благословення хреста для ношення на грудях, в 

котрий не вкладаються мощі святих, Чин благословення кампана, 

себто колокола або дзвона, Чин заснування нового монастиря та 

його огорожі, Чин благословення військової зброї (підкреслення 

наше. – О. Б.), Чин благословення юнаків, які йдуть у школу 

навчатися священного писання та ін.”
695

. Тому, виглядає 

достовірно, що над гайдамацькими ножами як зброєю міг 

звершитися ритуал “освячення”, використовуючи відповідний Чин 
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церковної служби, який на той час активно увійшов до практики 

православних законників. 

         Можна зробити припущення і про те, який вид зброї описано у 

“Гайдамаках” під символічною назвою “ніж”. Вважаємо, що 

лексема “ніж” тут набуває символічного змісту та виходить за межі 

конкретного предмета. Як відомо, основний склад повстанців 

складали люди, що мали бойовий досвід і навряд чи користувались 

звичайними ножами, щоб громити польські гарнізони. На користь 

цього говорить одна з версій про назву повстання – Коліївщина, 

яка, як гадають, бере свій початок від польських слів “kolej”, “po 

kolej”, “kolejno”, що означав несення надвірної козацької служби 

при магнатських помістях — “slużba kolejna”. Тобто Коліївщина — 

це повстання надвірних козаків.  Є відомості, що гайдамаки 

здебільшого воліли називатися козаками
696

. Проти цього виступило 

козацтво, значна частина якого намагалася дистанціюватися від 

гайдамаків, що часом вдавалися до занадто жорстоких засобів 

боротьби. Тому вважаємо, що “ніж” у Т. Шевченка вжитий як 

метафора, щоб вкотре наголосити на жорстокості братовбивства і 

вбивства як такого. За логікою, вживання іншого лексичного 

означення зброї вносило б зайвий героїчний флер у сюжетні реалії.  

          Прообразом зброї, що отримала в “Гайдамаках” жорстку і 

приземлену ідентифікацію “ніж”, могли бути ятагани. Як 

зазначають дослідники зброї козацьких часів, до шабель вони не 

відносяться, але наряду із шаблями були найпоширенішою зброєю 

козаків в другій половині ХVІІІ ст. Ятаган – це окремий вид 

холодної зброї, пристосований для сильних рублячо-ріжучих 

ударів, а інколи і для колючих
697

. Виходячи із назви, яку отримало 

повстання, що за одною із версій походить від слова “колоти”, 

припускаємо, що на озброєнні у повстанців могла бути саме ця 

зброя. І той віз із “залізною таранею”, образно згаданий у поемі, 

теж нагадує популярні на той час ятагани, оскільки характерною 
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особливістю більшості ятаганів був клинок з увігнутим лезом і 

вигнутим вістрям. Руків’я його теж було нетиповим  для шабель. 

Складалося воно з двох плашок, навершя руків’я мало специфічне 

роздвоєння – “вуха”. Обриси ятагана нагадували скелет риби – оту 

“залізну тараню”, згадану Шевченком у “Гайдамаках”.  

           Символічне мислення поета знайшло образний лексичний 

код для гайдамацької зброї – “ніж”, оскільки жорстокість, з якою 

чинилось кровопролиття, залишилась навіть у семантиці слова 

“колій”, що за однією з версій означає різника, що спеціалізуються 

на забиванні свиней
698

. Свого часу Ю. Барабаш вказував на те, що 

означення “свячений” у поемі з гайдамацького сленгу якось 

непомітно переходить до авторської мови. Учений вбачає в цьому 

суперечливу етичну позицію Т. Шевченка. “Епітет “свячений”, – 

зауважує Ю. Барабаш, – прикладений до знаряддя вбивства, не ріже 

йому (Шевченкові. – О. Б.) вухо, бо він сприймає його (і так само 

сприймає Ярема) як знак священної легітимності, найвищого 

виправдання того, що чинять гайдамаки”
699

. Заанґажованість 

авторської позиції вчений пояснює особистим та соціальним 

досвідом поета, в якому переплелися “стійка ворожість і недовіра 

до панів, ляхів. “жидів” та інших “чужих людей”, ворожість і 

недовіра, які всотались у свідомість з дитинства…”
700

. До слушних 

зауваг дослідника необхідно додати й відповідний подіям 

історичний контекст, специфіка якого полягала у тому, що 

військові конфлікти виступали стрижнем тогочасного релігійного і 

соціального життя. Зокрема, у літописі Г. Грабянки (1722) 

мовиться, що українці на ті часи мали на озброєнні самопали, 

шаблі, келепи, стріли та списи і користувалися всім цим так 

вправно, що “і найвправніший польський гусарин або ж рейтар 

німецький з ними зрівнятися не могли”
701

. Відповідно, християнські 

цінності у тому історичному періоді отримували військово-
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лицарське забарвлення. Так, О. Ґудзь вважає, що Ярема “разом з 

іншими гайдамаками йшов боротися за ідею, намагаючись не 

помститись комусь, а втілити в життя певні мрії, зокрема й мрію 

про справедливу державу”
702

. Відтак, “свячений” в руках Яреми 

стає не стільки індульгенцію церкви, скільки виступає символом 

активного спротиву метафізичному злу і є частиною ідеологічної 

ритуалістики козацької епохи, священної місії захисту рідної землі 

та віри.  

          Тісно пов'язана з ритуалом “освячення ножів” постать 

благочинного, прообразом якого, найімовірніше, є Матвій Значко-

Яворський, ігумен Мелхиседек. Особа цього релігійного діяча 

відома активною діяльністю на ниві боротьби за православну віру. 

Наразі достеменно невідомо, чи був ігумен Мелхиседек причетним 

до цього не лише найзначнішого, але й найжорстокішого руху. 

Віками серед українського народу ширилися легенди про “золоту 

грамоту” із закликом до повстання, нібито привезену 

Мелхиседеком від Катерини II. Ю. Климов вважає, що “ці легенди 

живило й те, що повстанські (гайдамацькі) сили, перш ніж 

вирушати в похід, концентрувалися в лісах навколо 

Мотронинського монастиря, і те, що послушником цього монастиря 

(хоч і зовсім недовго) був один з ватажків Коліївщини Максим 

Залізняк. На репутацію Мелхиседека-ватажка повстанців, імовірно, 

спрацювали і його широковідома в народі діяльність на захист 

православних, а також його пророцтва щодо можливої війни в 

Україні. Однак спираючись на історичні документи, можна з 

певністю стверджувати: в даному разі маємо справу не більш ніж з 

історичним міфом — красивим, емоційним, закарбованим у 

народній пам’яті й національній поезії, але все-таки міфом”
703

. 

Безперечно, що образ ігумена-патріота є багато в чому 

символічним і його слід розглядати у аспекті неоднозначного і 

самобутнього символізму Т. Шевченка, оскільки “осмислення 

                                                 
702

 Ґудзь О. Творчість Шевченка… . – С. 212. 
703

 Климов Ю. “Я готовий страждати за віру свою…” / Ю. Климов // Людина і світ. – 1996. – № 7. – С. 31. 



369 
 

історії через символізм вважається характерною рисою 

романтичного типу мислення”
704

. 

          Образ “благочинного” в “Гайдамаках” з його палкою 

патріотичною промовою перед церемонією освячення цілком 

вкладається в етичну модель церковної ідеології і давньоруського 

середньовіччя, і ранньомодерної спільноти, коли ченці та ігумени 

теж були “воїнами Христа” та вели боротьбу зі злом за допомогою 

“меча духовного”. Основні риси цього образу мають низку 

типологічних паралелей з образом духовних осіб у козацьких 

літописах. Так, аналізуючи літопис Самовидця, Л. Задорожна 

зауважує, що духівництво тут “виступає не лише діяльним 

учасником ратних подій, але й – за низки випадків – їх активатором 

та важливим двокомпонентним чинником у характерології низки 

суспільних станів. Саме тому характеристика осіб духовного стану 

або тих осіб, що своєю діяльністю достосовуються до буття цього 

стану є одним із важливих показників особливості ситуативного 

перебігу подій та навіть можливої у тих подіях прогностичності”
705

.  

         Реальні (“дольні”) воїни, які у нашому аналізі асоціюються з 

повстанцями-гайдамаками, за лицарською ідеологією вважалися 

нижчими по рангу, однак були опорою і джерелом підтримки 

Церкви. “На ідеологічному, світоглядному та етичному рівнях, – 

коментує О. Киричок, – “видимі воїни” та їх “рать”, на відміну від 

метафізичних “воїнів Христа”, атрибутивною і сутнісною ознакою 

яких, власне, і була їхня метафізичність (“невидимість” у борні зі 

злом, що велась переважно із самими уособленням зла, а не його 

конкретними проявами), були недосконалими відблисками 

всесвітньої метафізичної “раті” Бога з дияволом”
706

.  

          Варто наголосити, що образ “благочинного” з поеми цілком 

вкладається в етичні категорії “Христового воїна” саме 

візантійського штибу, оскільки західна модель для “Христового 
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воїна”/духовної особи не накладає заборони на поєднання 

моральних імперативів аскези та вищих цінностей військової 

доблесті. Так, на християнському Заході відомі ордени 

госпітальєрів та тамплієрів, статути яких засновані на поєднанні 

чернечого та військового ідеалів. Приклад західної етичної 

духовно-лицарської концепції “воїнства Христового” подано у 

“Пісні про Роланда” (XII ст.)
707

, у якій змальовано архієпископа 

Турпіна, що активно приймає участь у бойових діях:  
З'явився і Турпін, архієпископ, 

Коня острожить і злетів на пагорб, 

Звернувсь до франків і запально мовив: 

“Сеньйори, Карл нас залишив на варті, 

За короля повинні ми померти 

І ствердити святу Христову віру. 

Ви знаєте, що зараз буде битва…” (c. 89 ) 

                        <…> 

Та щит той і динара був не вартий - 

Удар розбив його на друзки, й наскрізь 

Турпінів спис пройшов через все тіло, 

Й Абім злетів з коня. Сказали франки: 

“От справжній лицар! От архієпископ! 

Він гідно береже свій хрест священний!” (c. 114) . 

У києворуських текстах подібні приклади відсутні з огляду на 

візантійську орієнтованість ментального світоусвідомлення 

Русі/України, де відбулося розмежування етичних функцій 

“земного воїна”/світської особи, що стала на захист рідної землі, – 

та “воїнства Христового”/духовних осіб. Власне, ця візантійська 

модель, за якою зброєю священика є виключно “меч духовний”, 

тобто слово, близька для образа ігумена з поеми “Гайдамаки”. Для 

образів повстанців (“земний воїн”) притаманні специфічні ознаки 

давньоруської дружинної етики, трансформованої згодом у 

козацьке звичаєве право.  

          За допомогою елементів лицарської культури Т. Шевченко у 

своїй поемі подав “модель світу” відповідної епохи. Однак, 

християнська сутність ідеологеми “воїнства Христового” 
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вивищується над рештою сенсів і оголює її первинний зміст – 

“визволити нас від лукавого”.  

 

 

 Джерела символізму Шевченкового “Заповіту”  

 

          Проблема суспільного ідеалу у творчості Т. Шевченка 

характеризується увагою сучасного літературознавства. У 

дослідженнях переважно порушуються питання ідеальної спільноти 

у контексті бачення майбутнього України (Ю. Барабаш, 

Г. Грабович, І. Дзюба, О. Забужко, Т. Мейзерська, Д. Наливайко, 

Є. Нахлік, О. Сліпушко та ін.). Вважаємо, що для дослідження 

суспільного ідеалу в Шевченкових творах актуальними постають 

типологічні та культурологічні стратегії, що виходять за межі 

внутрішньолітературних порівнянь у функціональну сферу 

культури, історії, політики і мають мультидетерміністичний 

характер
708

. У моделях суспільного ідеалу нашу увагу привернули 

ті, що за основу класифікації приймають форми публічної 

культури, що дозволить вирізнити суспільний ідеал як 

соціокультурний феномен та дозволить зрозуміти джерела 

Шевченкової рецепції “ідеальної спільноти”.  

          Зазвичай, суспільний ідеал тісно пов'язаний з міфологічною 

картиною світу. Питання про співвідношення міфу та ідеалу не є 

випадковим, адже це випливає з функціональних особливостей 

міфічної форми самосвідомості. Відомо, що міф як традиційний, 

так і сучасний “контролює” дійсність, світ реального буття людини 

і суспільства з позицій ідеалу – космічного універсального порядку. 

Отже, така картина цілком укладається в міфологічну картину 

світу
709

. Так, міфологізм як спосіб поетичної реалізації міфу в 

художній літературі вважають трансісторичним чинником 
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художньої творчості (Дж. Фрезер, Н. Фрай, К.-Ґ. Юнґ). 

Загальновідомо, що у своїй творчості Т. Шевченко артикулював 

різні міфи – архаїчні, біблійно-християнські, козацькі, національно-

культурні тощо, однак “постійне, ненастанне зацікавлення, – навіть 

не зацікавлення Біблією, а занурення в неї”
710

, призводить до візії 

суспільного ідеалу України, що “вимальовується у світлі 

візіонерства і профетизму як повернення волі й відродження 

справедливості щодо покривдженої країни, справедливості в 

найширшому значенні як “Божої правди”
711

.  

         Виглядає на те, що орієнтиром для Шевченкових візій 

ідеального суспільного стану стають історіософські роздуми над 

текстами Біблії. Однак, Старий та Новий Завіти різняться щодо 

підходів до поняття суспільного ідеалу. Так, ідеї Старого Завіту 

спричиняли рефлексії над шляхами до суспільної правди цілого 

народу, а Новий Завіт пропонував моделі для внутрішньої 

моральності людини, яка має усвідомити можливість реалізації 

ідеальної спільноти через правильне знання та дію.  

          Проблеми соціальних відносин неодноразово привертали 

увагу східних та західних апологетів християнства. Так, у західній 

патристиці добре відомі державницькі розмисли св. Августина, 

викладені у праці “Про Град Божий”, соціальні аспекти у вченні 

Амвросія Медіоланського, політико-правові погляди Томи 

Аквінського, неоплатонічні судження Еріугена. 

Східнохристиянська Церква окреслювала свої погляди на 

суспільний устрій у працях Василія Великого, Григорія Богослова, 

Григорія Ниського, Йоана Златоуста. Спільною у розмислах отців 

Церкви західного і східного обряду є біблійна ідея “нового 

створіння у Христі” (2 Кор. 5:17), згідно з якою для християнина 

етика, зразки поведінки та ідеали не збігаються з тими, що діють у 
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суспільстві. Відповідно до такого відчуття, християнські апологети 

дають зрозуміти, що “подолання несправедливостей, від яких 

страждає їхнє суспільство, залежить від внутрішнього 

перетворення людини, а не від простої зміни структур”
712

.  

         Питання майбутнього України в Шевченкових творах тісно 

пов’язане зі справедливим соціально-політичним, державницьким 

устроєм. До того ж, розмисли поета вирізняються підвищеною 

емоційністю та прискіпливим вивченням проблем соціальної 

нерівності. Природно, що Т. Шевченко вишукує відповіді у 

Святому Письмі – найавторитетнішому для нього джерелі життєвих 

настанов та ціннісних орієнтацій. Так, поет зауважує різницю у 

ставленні до багатства в Старому та Новому Заповіті. До прикладу, 

за Старим Завітом багатство уявляється як благословення, зіслане 

Богом на праведну людину. Як відомо, старозавітні патріархи були 

досить заможними. Наприклад, про Авраама сказано, що він 

був “вельми багатий на скотину, на срібло й на золото” (Бут. 

13:2). Бог обіцяє Авраамові чудовий край та численне потомство, 

кажучи: “Вийди з землі твоєї, з твоєї рідні, і з дому батька твого в 

край, що його я тобі покажу. А я виведу з тебе великий народ і 

поблагословлю тебе; та й зроблю великим твоє ім’я, а ти станеш 

благословенним. Благословитиму тих, що тебе благословляють, і 

проклинатиму того, хто тебе проклинає. Тобою всі племена землі 

благословлятимуться” (Бут. 12:1-3). Після того, як Авраам 

відважується слідувати за Господом, він отримує численні блага, у 

тому числі й матеріальні. Заможним є і Яків, родоначальник 

дванадцятьох колін Ізраїля, відомий своєю хитрістю. Застосовуючи 

хитрість, він здобуває статус первородства над своїм братом 

Ісавою, згодом, завдяки хитрості отримує переваги над своїм 

тестем Лаваном при розподілі майна. Проте Яків (Ізраїль) – 

вибраний Богом і тому благословенний. Про нього також сказано : 
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“І збагатився чоловік вельми-превельми, й була в нього сила овець і 

слугині й слуги, верблюди й осли” (Бут. 30:43).  

          Власне, питання багатства і влади є одними з тих “темних” 

місць Старого Завіту, які викликали нерозуміння у Т. Шевченка, з 

його болісним усвідомленням соціальної та суспільної 

несправедливості. Так, у епізоді про царя Давида (“Царі”) поряд з 

питаннями святості чи морально-етичного єства цього персонажа, 

поета, передусім, хвилює питання: чому людина, що володіє 

численними багатствами та стоїть на верхівці влади над 

“богообраним народом” не служить вищій меті, а опускається до 

найтяжчих гріхів? І після всього “содіяного” отримує прощення від 

Господа, демонструючи парадне каяття: “А потім цар перед 

народом / Заплакав трохи, одурив / Псалмом старого Анафана” (II, 

84). Тому й неприхованим розчаруванням Т. Шевченко запитує в 

одній зі своїх поезій: “О люди! Люди небораки! / Нащо здалися вам 

царі?” (“О люди! Люди небораки!”; p. 1–2), адже якщо 

“верхотворці земні” потопають у гріхах, тоді “Де ж той світ?! / І 

де ж та правда?!” (p. 16–17). Важливо, що царі – від біблійних і до 

більш наближених у історичному вимірі – вкладаються у сталу 

схему: цар – влада – багатство – злодіяння. Одначе, ця схема не є 

закінченою, оскільки, за логікою автора, злодіяння мали бути б 

покараними: “Чи буде суд! Чи буде кара! / Царям, царятам на 

землі? / Чи буде правда меж людьми?” (p. 22–24).  

          Т. Шевченко повсякчас наголошує, що багатство є незмінним 

атрибутом влади. Яскравим прикладом цьому є рядки з першої 

редакції “Молитви”: “Царям, всесвітнім шинкарям, / І дукачі, і 

таляри, / І пута кутії пошли” (II, 337). Так, на думку автор, ідея 

збагачення виходить на перше місце у заповітних бажаннях 

можновладців, тому логічним покаранням за це будуть “пута кутії”. 

Видно, що поет не надто вірить у чесноти “помазаників Божих”, 

тому у другому варіанті “Молитви” закликає Всевишнього: “Царів, 

кровавих шинкарів, / У пута кутії окуй, / В склепу глибокім 

замуруй” (р. 1–3). Щоправда, третій варіант повертає поета до 

християнської етики і жорсткі інвективи перших двох варіантів 
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розчиняються у пом’якшеному благанні: “Злоначинающих спини, / 

У пута кутії не куй, / В склепи глибокі не муруй” (p. 1–3). Це 

Шевченкове прохання має глибоку християнськість. Так, 

Л. Падовезе стверджує: “Жоден з єпископів, приміром, не бореться 

за повалення рабства, навіть якщо всі вони визнають, що воно 

походить від сваволі та від гріхопадіння. Однак вони позбавляють 

його змісту, наполягаючи на вселенському братерстві, на спільному 

божественному синівстві та на спільній відповідальності, яка 

випливає з нього”
713

. Слова італійського богослова повністю 

відповідають рядкам, що закінчують третій варіант Шевченкової 

“Молитви”, створюючи враження резонансу: “А всім нам вкупі на 

землі / Єдиномисліє подай / І братолюбіє пошли” (p. 10–12). 

          Емоційні збурення від нерозуміння облаштування світу за 

монархічною моделлю проходять червоною ниткою у багатьох 

творах. Найбільшим викликом для поета є те, що “Бог хоч бачить, 

та мовчить, / Гріхам великим потурає” (“Княжна”) (II, 33). Саме 

тому ця старозавітна ідея облаштування держави не знаходять 

підтримки у Т. Шевченка. Так, у поемі “Саул” (1860) поет з 

сарказмом переповідає біблійний сюжет про першого юдейського 

царя, використовуючи фольклоризовану стилістику:  
Саул, не будучи дурак, 

Набрав гарем собі чималий 

Та й заходився царювать. 

Дивилися та дивувались 

На новобранця чабани, 

Та промовляли, що й вони 

Таки не дурні. “Бач якого 

Собі ми виблагали в Бога 

Самодержавця" . А Саул 

Бере і город, і аул, 

Бере дівча, бере ягницю, 

Будує кедрові світлиці, 

Престол із золота кує, 

Благоволеньє оддає 

Своїм всеподданнійшим голим (p. 45–59). 
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Безперечно, що патетика політичної інвективи в поезії спрямована 

до образу Миколи І, який, як відомо, удостоївся навіть сатиричного 

псевдоніму “Саул”, що його дав царю О. Герцен.  

         Однак, попри аналогії, проведені Шевченком між суспільними 

моделями юдейської держави та тогочасною Російською імперією, 

насправді, існує істотна різниця суспільної культури порівнюваних 

царств. Так, згідно з класифікацією Е. Сміта розрізняють три види 

націй: ієрархічні, побудовані на заповіті та республіканські. Власне, 

юдейська спільнота відноситься до заснованих на заповіті. 

Засновані на заповіті публічні культури запроваджують більш 

егалітарну концепцію соціального устрою і набагато тіснішу форму 

священної спільності між членами суспільства. “Саме такою, – 

пише Е. Сміт, – й була ситуація у випадку заповіту, укладеного між 

Богом і його “народом” – євреями – на горі Синай. Мойсей, може, й 

правив за посередника, але  сказано, що увесь народ став свідком 

присутності Бога й погодився виконувати його волю і Тору: “І взяв 

він книгу заповіту, та й відчитав уголос народові. А вони сказали: 

"Усе, що говорив Господь, зробимо й послухаємо!” (Вих.  24:7). 

Метою цього заповіту було створення з юдеїв “царства священиків 

та народу святого” (Вих. 19:6), тому заповіт був укладений з усією 

спільнотою, а його закон стосувався кожного члена. Але навіть тут 

дуже рано з’явився ієрархічний елемент, бо після того, як народ 

зрадив свого Бога, поклоняючись золотому тільцю, Мойсей 

призначив Аарона і його нащадків первосвящениками й утвердив 

левітів як охоронців святинь і ритуального кодексу, промостивши 

таким чином шлях до створення касти священиків храму”
714

. Так у 

суспільну структуру давніх юдеїв, базовану на заповіті, вторглися 

ієрархічні компоненти. Попри різницю форм суспільної культури 

Юдеї (базована на заповіті) та Росії (ієрархічна) для Шевченкових 

творів характерні настійливі аналогії, що ґрунтуються на дражливій 

подібності для цих віддалених у часі та історії країнах – монаршій 

інституції. 
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          Ієрархізація, на думку Т. Шевченка, і призводить до занепаду 

юдейської держави. Наприклад, у поемі “Царі” на основі 

старозавітних перипетій, пов’язаних з Давидом, Т. Шевченко 

увиразнює основну загрозу – зосередження необмеженої влади в 

одних руках призводить до зловживань та штовхає на гріховні 

вчинки. Карою для юдейського народу за прогрішення своїх 

помазаників стає позбавлення власної держави. В українській 

історії поет вбачає промовисті аналогії. Так, в “Осії. Глава ХІV” 

(1859) на запитання: “Мій любий краю неповинний! / За що тебе 

Господь кара, / Карає тяжко?” (p. 5–7), даються прямі відповіді: 

“За Богдана, / Та за скаженого Петра, / Та за панів отих 

поганих…” (p. 7–9). Т. Шевченко чітко вказує на причини 

історичної бездержавності України, – це ті особи, що на вершині 

суспільної ієрархічної драбини: українські гетьмани, які за чварами 

згубили шанси незалежності, сусідні царі з імперськими 

доктринами та доморощені “пани лукаві”, що сприяють ще 

більшому уярмленню свого народу. Загалом, у творах Т. Шевченка 

переважає думка, що саме інститут царизму позбавляє суспільну 

формацію раціонального розвитку та справедливого соціального 

життя. Доволі виразно ця теза звучить у таких “антицарських” 

творах, як “Сон (Комедія)”, “Єретик”, “Кавказ”, “Як умру, то 

поховайте…”, “Пророк”, “Дурні та гордії ми люди…”, “Неофіти”, 

“Юродивий”, “Я не нездужаю…”, різні редакції “Молитви”, “Тим 

неситим очам…”, “І Архімед, і Галілей…”, “О люди! Люди 

небораки!..” та ін.  

         Прикметно, що заклики до “навернення” держаних мужів до 

справедливості звучали і в давньоукраїнській літературі. Яскравим 

прикладом є творчість Максима Грека (1470–1555/1556), який 

присвятив чимало творів темі благочестивих і недостойних царів. 

Ось назви деяких із них: “Главы поучительны начальствующим 

правоверно” (1540), “Слово к начальствующим на земли” (1548–

1551), “Слово к начальствующим правоверно о исправлении” 

(1540), “Сказание о правде и милости”, “Сказание о веледушии и 

совете” (кінець 1540-х). Всі ці твори були посланнями до котрогось 
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із московських царів – Висилія ІІІ,  Івана Грозного чи Івана IV. 

Основна увага зосереджена на проблемі достойного правителя 

християнського царства. За Максимом Греком, сумлінне виконання 

правителем своїх обов’язків є шляхом для благополуччя його 

царства, інакше – невідповідність правителя своєму високому 

положенню призводить до загибелі країни. До речі, у “Слові к 

начальствующим на земли” Максим Грек наводить факти з історії 

Візантії як негативний приклад царювання. Особливо важить 

“Слово пространное, излагающее с жалостью нестроения и 

бесчиния царей и властей последнего века сего” (1534–1539), в 

якому звучать застороги щодо гордості і пихатості, сріблолюбства і 

лиходійства, заклики можновладців до милості, терпимості, 

праведного суду і опікунства над стражденними. Саме такими, на 

думку Максима Грека, мають бути справжні правителі. Дослідники 

творчості давньоруського богослова переконані, що уважне 

прочитання його творів, присвячених проблемам влади та держави, 

приводить до висновку, що йдеться не стільки про конкретне 

царство, скільки про концептуальне поняття християнського 

царства та його правителя
715

.  

           З іншого боку, викриття соціальної несправедливості, в тому 

числі й найвищого ешелону влади, стало частиною давньоруської 

сміхової культури. Прикладом може слугувати “Моління” Данила 

Заточеника (поч. ХІІІ ст.), яке зберігає візантійські традиції 

віршованих звернень до імператора у стилі Феодора Продрома та 

Михайла Гліки
716

. Головна увага твору скерована на соціальні й 

політичні проблеми, оскільки автор показує “той громадський 

розклад, на який встигла вже розжитися стара Русь”
717

. До того ж, 

Данило Заточеник дає “зразок класової психології тогочасної 
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аристократії”
718

. Автора “Моління” справедливо вважають 

“яскравим представником ранньогуманістичної культури, що 

секуляризувалася і зароджувалася у той період в Київській Русі”
719

.  

         Література українського бароко засвідчує діяльну участь у 

подоланні суспільних вад. Соціальна сатира цього періоду 

зосереджена на викритті соціальної несправедливості за допомогою 

сарказму, іронії, гіперболи, гротеску, прагнучи через відразливе 

зображення хворобливих явищ у житті країни сприяти їхньому 

подоланню. Однак, сатиричні твори в цілому залишались 

поблажливими до офіційної державної доктрини, бо просвітителі 

зазвичай розглядали державу як єдине ефективне й гідне довіри 

знаряддя ствердження в суспільстві нової ідеології
720

.  

          Прикметно, що Шевченкові візії щодо ідеального суспільства 

тісно прив’язані до поняття сакрального простору. Як відомо, 

міфопростір України складає вагому ланку Шевченкового “міфу 

України”, що користується особливою увагою науковців 

(Ю. Барабаш, Г. Грабович, П. Іванишин, О. Забужко, С. Задорожна, 

Т. Мейзерська, Є. Нахлік та ін.). Так, Д. Наливайко вважає, що цей 

міф не був надісторичним, умоглядно-абстрактним, принаймні в 

двох його складових, минулого й сучасності, найчастіше пов'язаний 

з історичною конкретикою, конвергентний їй
721

. Минуле у 

Шевченковому міфі як правило асоціюється з козацькою славою 

України. Ідеї братерства і волі, покладені в основу суспільного 

буття козаків, є близькими до уявлень про християнський 

соціальний ідеал Т. Шевченка, оскільки воля особистості можлива 

завдяки братерським стосункам, а братерство можливе завдяки 

свободі людей. Людське існування – це співбуття з іншими 

особистостями в єдності та волі. Козацтво виступає як ідеал, 

альтернативний до інших моделей соціальних відносин. Можливо, 

та “козацька християнська республіка”, що виведена у “Книгах 
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буття українського народу”, – це відповідь на питання, яким має 

бути ідеальне суспільство. За формою публічної культури ця 

суспільна формація була альтернативою до бюрократичної та 

ієрархічної побудови Російської імперії, оскільки несла у собі 

зародки нового республіканського устрою.  

    Як відомо, російська світська і церковна бюрократія всяко 

намагалися закріпити за собою статус “богопомазання”, 

нав’язували думку, що порядок імперії відображає ідеальний задум 

Божий про суспільство. Т. Шевченко показував неправду такого 

сприйняття християнської держави. Світській та духовній 

бюрократії поет протиставляв ідеал суспільства як живого 

спілкування і братерства вільних людей. У часи імперських 

викликів, Т. Шевченко фактично дав відповідь на питання про 

смисл існування України, відкривши особливу цінність буття 

України як сакральної ідентичності, сакральної реальності. На 

думку Б. Огульчанського, “Україна цінна в очах Бога та людства з 

тієї причини, з якої цінна кожна людська особистість. Адже Бог 

створив кожну людську особистість для вічності, замисливши її у 

вічності. Так само і Україна існує не як частина імперії, а як 

самостійній і самодостатній унікальний організм. Про Україну, за 

Україну, від імені України можна говорити з Богом. Цей організм, 

як і інші національні організми, має власну цінність у вічності, має 

власний Божественний образ у собі”
722

. Сакралізація простору 

України у Шевченкових творах переростає у процес творення 

нового міфопростору, що визначається “не офіційною географією 

кількох “малоросійських губерень”, і не імперським простором, 

центром якого був Санкт-Петербург <…>, але одвертим 

протиставленням цим, чужим йому, системам координат 

новосакралізованого простору України як “поеми вольного 
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народу”
723

.  

  Прикметно, що у Т. Шевченка ці процеси сакралізації 

простору України через протиставлення з “іншим”/”чужим”/ 

профанним простором імперської Росії виявляють метафізичний 

аспект середньовічної картини світу, заснований на противазі 

двосвіття Граду Небесного та Граду Земного, де перший 

реалізовувався як вічний світ, а другий – минущий, що разом 

укладається в поняття географічного простору (Ю. Лотман), 

концепція якого пов’язана з тим, що у середньовічному мисленні 

людини будь-яке переміщення враховувало релігійно-моральні 

характеристики: одні просторові орієнтири світу сприймалися як 

праведні, інші – як грішні. 

           Ідея республіканського устрою теж є однією з очікуваних і 

прогнозованих для майбутньої України, про що йдеться у поезії 

“Юродивий” (1857): “Коли / Ми діждемося Вашінгтона / З новим і 

праведним законом? / А діждемось-таки колись!” (II, 260), що 

вказує на співмірність Шевченкового політичного світогляду із 

програмами Французької та Американської революцій
724

. Однак, 

політологічні схеми, а з ними і соціальні міфи не стають 

провідними у художньому методі Т. Шевченка. Популярні на той 

час комуністичні ідеї, безперечно, були відомі поетові. Так, у 

щоденникових записах він навіть залишає запис про враження, що 

справили на нього оповіді про Степана Разіна: “Коммунист, 

выходит” (V, 113). Роздуми про комунізм як “нову цивілізацію” 

зринають у повісті “Прогулка с удовольствием и не без морали” 

(1855-1856) (IV, 312). Все ж, і на  моделі соціального устрою, і на 

аналіз суспільно-історичного розвитку, і на прогнозування 

майбутнього Т. Шевченко “дивився очима християнина” 

(В. Яременко), оскільки його образ прийдешнього – це образ 

поетичний, а отже, по-мистецькому багатозначний і переважно 
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чуттєвий, повен більше мрій, аніж раціоналістично осмислених 

положень
725

.   

          Розчарування в суспільно-історичних реаліях відводить поета 

від міфологічних моделей до історичної дійсності. Тому для 

ідеального буття України з-поміж вже відомих моделей організацій 

спільноти Т. Шевченко не дає переваги жодній: чи то козацькій 

“християнській республіці” (“Книги буття”), чи республіці 

конституційній (“Юродивий”), комунізмові (“Прогулка с 

удовольствием и не без морали”), чи устрою, що обертає 

християнство на колоніальну політику (московське православ’я), чи 

то євангельським настановам “братолюбія”, які не завжди даються 

до застосування у реальному світі (“Близнецы”). “Справді, – 

зауважує Є. Нахлік, – Шевченко перебував у постійному пошуку 

найефективніших, найдоцільніших, найперспективніших шляхів і 

засобів виправлення і вдосконалення суспільного ладу, ситуативно, 

а навіть деколи в одночассі (як у “Юродивому”), плекав ілюзії, що 

запрацюють і будуть бажані результати то насильницькі, то 

ненасильницькі методи боротьби, уявляв собі переваги та недоліки 

перших (заманливу ефективність, але малоймовірність 

революційного повстання, небезпеку розкрутки зачарованого кола 

зла) і других (моральну привабливість, можливість збереження 

праведности душі, убезпеченість від множення зла, проте й 

можливу безрезультативність їх, приреченість пригноблених на 

невизначено довге – та й чи не марне? – очікування жаданих 

суспільних перетворень)”
726

.  

          На наше переконання, уподобання Т. Шевченка у суспільних 

моделях схилялись до заснованої на Заповіті. Власне таким 

видається один із засадничих переказів Старого Заповіту – Заповіт 

благодаті, даний Богом Ізраїлю через Мойсея. Важливо зазначити, 

що згідно із Заповітом благодаті договір був укладений усією 

спільнотою, а закон Заповіту стосувався кожного члена (Вих. 19:6). 

Про те, що така форма суспільного облаштування імпонує 
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Шевченкові свідчить його цикл переспівів “Давидових псалмів”. 

Тут, як зауважує І. Даниленко, Т. Шевченко наближається до ідей 

“утвердження високого ідеалу людського буття відповідно до 

законів Божої справедливості; морально-духовний занепад 

перешкоджає народові здобути “правду” і “волю”; соціальна 

несправедливість неприродна (безбожна), а отже – земні 

можновладці неправедні; оптимістична віра в Божий промисел 

сприяє осягненню братнього життя в єдності й злагоді; поступове 

навернення народу до Бога через страждання в неволі та щире 

каяття, візія щасливого майбуття праведного народу, що з Божою 

підтримкою виборов і “правду”, і “волю”, і “славу”
727

. Так, 

переспіви стають віддзеркаленням специфічних історіософських 

поглядів Т. Шевченка, що, на наш погляд, не стільки нагадує 

християнські парадигми міленарності, скільки демонструє переваги 

старозавітного Заповіту для українського народу. У цьому 

переконують повсякчасні паралелі, що їх вибудовує поет на 

історичних зламах і злетах юдейського народу. Очевидно, 

справжня, духовна релігійність юдеїв, яку вони пронесли через 

етапи поневірянь, ставала прикладом для ідеалу справжньої віри 

для Т. Шевченка, оскільки істинна віра полягає в дотриманні 

Закону Божого, не зважаючи на історичні обставини, оскільки під 

час непростих історичних колізій, “збереження національних і 

культурних цінностей, створення неперервної культурної 

традиції”
728

  

для юдеїв залишалось одним із головних завдань.  

           Проводячи знакові чи образні паралелі в історичних 

перипетіях українського та юдейського народів, Т. Шевченко 

працює не з історичним матеріалом, а з могутньою культурною 

традицією, яка формувалася протягом віків на основі біблійного 
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всесвіту
729

. Практика використання біблійних переказів цілком 

відповідає засадам міфотворчості. Так, розрізняючи поняття 

первісної міфології і літературної, Д. Наливайко слушно зауважує, 

що міфотворчість пізніших часів є актом усвідомлюваним і 

цілеспрямованим: “Щодо міфотворчості пізніших часів, то, 

інтенціюючись, вона твориться чи то на утвердження існуючого 

світо порядку, чи то на його корегування. А це означає, що цій 

міфології притаманна специфічна креативна, сказати б, будівнича 

функція і що в міфотворчості пізніших часів, зокрема романтичній, 

ця функція належить до засадничих і найактивніших”
730

. Доказом 

може слугувати реконструкція старозавітного міфу Заповіту 

благодаті, використана Шевченком для творення образу ідеального 

суспільства. Бо тут “Шевченко підноситься понад час свого 

покоління і пророчо бачить, що доля майбутнього як у руках 

усвідомленого народу і його волі, так теж і у волі призначення – 

волі Бога”
731

.  

          Головною підвалиною Тори була переконаність в особливому 

Заповіті, укладеному між Богом і його народом, з чого випливала 

обраність юдеїв, тобто що Господь простяг руку і своїми дивами 

зробив юдеїв обраними і подбав про порятунок із єгипетської 

неволі. Суттєвою ознакою цього Заповіту є наявність домовленості: 

якщо юдеї дотримуватимуться законів і настанов Господа, то 

процвітатимуть у землі Ізраїля, а якщо зречуться, то будуть 

покарані й вигнані із Землі Обітованої.  

         На нашу думку, реконструкція цього старозавітного переказу 

лягла в основу поезії Т. Шевченка “Як умру, то поховайте…” 

(1845). Відомо, що “Заповітом” цей твір назвав М. Костомаров у 

посмертному виданні “Кобзаря” за 1867 р. Очевидно, 

М. Костомаров виходив, передусім, з характеру перших рядків 

Шевченкового твору. У тлумаченнях слова “заповіт” переважають 

значення “офіційного документу, який містить розпорядження 
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певної особи щодо її майна на випадок смерті”, чи “настанова, 

наказ, дані послідовникам або нащадкам”
732

. Однак, якщо вважати 

цей твір “епілогом до поезій 1843-1845 років”
733

, то він виглядає 

послідовним продовженням “Давидових псалмів”, бо якщо 

Шевченкові переспіви вважати “десятьма заповідями українському 

народові”, на зразок Мойсеєвого декалогу, то наступним етапом 

має стати акт заповіту між Богом та народом України.  

           До цієї думки підштовхує й одіозна фраза: “…А до того  / Я 

не знаю Бога” (p. 15–16), що пережила неодноразові спроби 

наукових інтерпретацій
734

 та є наближеною до першої заповіді 

Синайського декалогу: “Нехай не буде в тебе інших богів, крім 

мене!” (Вих. 20:3). Тому можна сприймати Шевченкове “а до того 

я не знаю Бога” як одну з ключових умов у тій моделі заповіту з 

Богом, що висувається поетом.  Наявність певного роду “умови” – 

“а до того…” – додає аргументів на користь тлумачення поезії 

Т. Шевченка в міфологічному контексті реконструкції старозавітної 

ідеї Заповіту.  

          Теологія Заповіту розрізняє два найважливіших – це Заповіт 

учинку і Заповіт благодаті. Заповітом учинку є, наприклад, Заповіт, 

укладений між Богом та Адамом, де йдеться про обіцянку вічного 

життя та благополуччя за умови дотримання простої вказівки: 

“Плоди з усякого дерева, що в раю, вживатимеш в їжу. А з дерева 

пізнання добра і зла – не їжте з нього: у той день, коли з’їсте з 

нього, неодмінно помрете!” (Бут. 2:16-17). Натомість Мойсеєвий 

заповіт має низку особливостей. Зокрема, в ньому йдеться про 

обрання групи людей для здійснення провіденційної мети, про 

створення нового народу з пересічного натовпу рабів. Народ цей 
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створюється за волею Господа, а не природним шляхом. В основу 

його життя закладається Заповіт з Богом
735

. Найвищим утіленням 

Заповіту благодаті є Новий Заповіт, сповнений у Ісусі Христі. 

         У Шевченковій поезії проступає рецепція формальних 

елементів Синайського заповіту. Так, якщо Т. Шевченко й 

розпочинає рядками, що можуть сприйматися приземлено, як 

заповіт-розпорядження: “Як умру, то поховайте / Мене на 

могилі…” (p. 1–2), то середня частина (“Як понесе з України / У 

синєє море / Кров ворожу…” (p. 9–11) має всі ознаки основної 

умови, за якої можливий заповіт/угода з Богом. Це свого роду 

дзеркальне відображення Мойсеєвого заповіту, в якому Бог висуває 

певні умови юдейському народові. У Шевченковому заповіті 

ініціатива йде зі сторони поета, який готовий укласти домовленість 

тільки тоді, “як понесе з України у синєє море кров ворожу”. Лиш 

тоді заповіт набере сили, а до того – “а до того я не знаю Бога”. 

Так, у “поетичному театрі Шевченка”, за визначенням П. Михеда, 

що має доволі широкий набір ролей в межах метаролі поета-

пророка, твориться великий історичний час, “в якому існує його 

(Т. Шевченка. – О. Б.) народ, голосом якого він говорить з народом 

і з Богом”
736

.  

          Ще однією деталлю, яка вказує на типологічні паралелі 

Заповіту в поезії Т. Шевченка є символіка крові, що й до сьогодні 

привертає увагу дослідників. У теології Заповіту, як зауважує 

О. Мень, важливе місце займає “обряд окроплення кров’ю” 

(Вих. 24:8). Кров, що означає життя, служила знаком єдності і 

спорідненості при укладенні домовленостей. Окроплені нею 

ставали однокровними, незалежно від свого походження”
737

. Цей 

формальний елемент символіки Заповіту збережений і в 

Т. Шевченка: “Поховайте та вставайте, / Кайдани порвіте  / І 

вражою злою кров’ю / Волю окропіте” (p. 17–20). Власне, під 
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 Мень А. Исагогика. Опыт курса по изучению Священного Писания: В 2-х т. / Александр Мень, 
протоиерей. – М.: Фонд имени Александра Меня, 2003. – Т. 1. – С.156. 
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 Михед П. “Молюся, Господи, внуши їм уст моїх глаголи” (Уваги до вивчення теми: “Шевченко-
пророк”) / П. Михед // Сучасність. – 2004. – № 3. – С. 119-120. 
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 Мень А. Исагогика. – C. 157. 
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“вражою злою кров’ю”, вважає О. Забужко, треба розуміти “гниле 

серце народу”, яке можна зініціювати до нового життя, випустивши 

з нього грішну – “вражу” – кров: духовно уздоровити, очистити від 

гріха. Така – оновлена – Україна справді буде “Божим народом”
738

.  

            Отже, Шевченкова творчість демонструє широкий діапазон 

рецепції культурологічних форм організації ідеальної спільноти.  З 

огляду на те, що для розрізнення суспільного устрою національних 

спільнот нами обраний культурологічний чинник, вибір 

суспільного ідеалу Т. Шевченком на користь заснованого на 

Заповіті виглядає переконливим, позаяк тут пропонується більш 

егалітарна концепція соціального ладу і набагато тісніша форма 

священної спільності між членами суспільства. Симпатії 

Т. Шевченка до такого устрою зумовлені тим, що він “був перш за 

все митцем і пророком. Як мислитель він витворив власний образ 

та ідеал держави. Його держава є духовною державою. 

Т. Шевченко вибудовує систему суспільних, духовних і морально-

етичних цінностей, а не економічних. Саме перші лежать в основі 

його державницької концепції”
739

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
738
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ПІСЛЯСЛОВО 

           

           Застосований у дослідженні компаративний підхід до 

осмислення візантійської традиції дає змогу глибше збагнути 

духовні орієнтири Т. Шевченка, з’ясувати типологічну 

спорідненість поетологічних констант його творів та києворуської 

літератури. Насамперед, досліджено смислові горизонти поняття 

“візантійства” в Шевченковій перцепції. З’ясовано, що візантійство 

має тісну прив’язку до суспільно-політичних реалій Російської 

імперії. Рецепція суспільно-політичного аспекту візантійства в 

Шевченкових творах демонструє виразне ідеологічне забарвлення 

та найчастіше виступає у статусі “чужого” загрозливого cвіту. 

Візантійство у позитивному розумінні, що асоціюється з 

християнською духовністю, а разом з тим уособлює церковний 

обряд, архітектуру, іконопис, сприймається поетом як невід’ємна 

складова культури українського народу. Важливою частиною його 

художнього світу є релігійна та богослужбова література, 

іконошанування, пошана до апостолів, до вчення отців Церкви. Це 

свідчить про імпліцитний характер візантійської традиції у творах 

Т. Шевченка. Натомість експліцитна сторона візантійства має 

виразний соціально-політичний контекст. Відтак, характерною 

рисою візантійства у творчості Т. Шевченка є амбівалентність. 

          Усвідомлене сприйняття візантійства у Т. Шевченка 

формувалося під впливом зовнішнім впливом: історичні джерела 

(Е. Гіббон), києворуська література (К. Туровський, 

М. Смотрицький, І. Копинський, П. Могила, Д.Туптало), суспільно-

політична думка (О. Бодянський, Г. Галаган, О. Герцен, 

М. Костомаров, М. Максимович, О. Хомяков, П. Чаадаєв); і 

внутрішнім (релігійність, християнська сензитивність, геніальна 

інтуїція, добре знання Біблії і патристики, ейдетизм). Безперечно, 

що для поета близькими є передові погляди, що формуються в 

демократичних колах, де Візантійська імперія символізувала 
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тогочасну Росію з усіма вадами: абсолютизмом, державно-

бюрократичною ієрархією, непомірними розкошами “власть 

імущих”, корупцією, цензурою, невіглаством, політичними 

доктринами православ’я. Так, у висловах “візантійство 

прославлять”, “візантійський Саваоф” оприявнюються 

опосередковані відгуки слов’янофільських ідей про “візантійський 

ідеал” у суспільному та історичному розвитку, опорою якому є 

православна церква та інститут царату. Безсумнівно, Шевченкові 

були ворожими подібні політичні доктрини, тому художнє бачення 

“візантійства” найчастіше набирає обрисів “чужого”/ворожого, 

загрозливого cвіту, світу “безобразных суздальских идолов”, 

“индийского безобразия”, “византийских чудовищ”. З другого боку, 

візантійство (у позитивному розумінні), пов’язане з православною 

духовністю, з близьким йому церковним обрядом (поет любив 

відвідувати літургію, часто приймав Святе Причастя), архітектурою 

(Шевченкові замальовки українських храмів), іконописом (спроби 

писати запрестольні образи) сприймається як невід’ємна складова 

культури українського народу.  

          Шевченкова рецепція візантійства яскраво демонструє 

відмінність моделей культурно-цивілізаційних орієнтацій. Так, 

києворуське християнство зосередило свою увагу, насамперед, на 

соціально-культурному аспекті нової релігії. Натомість у 

московській версії превалювали політичні імперативи візантійства: 

абсолютний характер влади імператора/царя, патерналізм володаря, 

високий рівень централізації, утвердження релігійної міфології 

“усяка влада від Бога”, тісний альянс влади та Церкви.  

         Причиною різниці сприйняття однієї і тієї ж духовної традиції 

криється в особливій емоційно-естетичній чуттєвості українців, яку 

мають за специфіку національної світоглядно-ціннісної орієнтації 

української культури. Унаслідок кордоцентричних інтенцій 

українського етносу візантійський канон у києворуську добу був 

позбавлений великої долі ригоризму та ортодоксії у шанобливості 

до Слова, до книжної мудрості, до софійності. Натомість у Росії, 

починаючи з ідеї “третього Риму” старця Філафея, від естетики 
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візантійської ідеї залишився тільки політичний міф, у якому 

реконструювався чільний принцип панування загального над 

індивідуальним. Ця міфологізована релігійно-культурологічна 

модель незмінно обурювала Т. Шевченка, про що неодноразово 

йдеться у “Щоденнику”. Вражає те, що “візантійську” релігійно-

культурологічну модель Росії, що насправді наслідувала 

золотоординські цивілізаційні патерни, гостро відчував 

Шевченком, вона була “чужою” стосовно його культурно-

ментального світовідчуття. Безпосередні враження Т. Шевченко 

залишає у “Шоденнику”, рецептивні інтерпретації – на сторінках 

своїх творів, у малярстві.  

          Концепція києворуського християнства виявляється у 

творчості Т. Шевченка інтерпретаціями ідей святості, соборності, 

уявлень про Трійцю, Логос, Софію-Премудрість Божу, 

маріологічних концепцій християнської любові, принципів 

“наслідування Христа”, міфологеми “воїнства Христового”, 

символіки християнського храму, іконографічних сюжетів тощо. 

Важливо, що рецепція цих християнських положень має низку 

типологічних паралелей у давній літературі, що підтверджує 

традицію спадкоємності в українській словесній культурі. 

          Т. Шевченко сприймав християнство, насамперед, як ідеальну 

гуманність з його позиціями братолюбства, прощення, праведності, 

справедливості, так чи інакше дотичних до поняття “святості”. 

Поряд з канонічною богословською екзегезою поет переосмислює 

носіїв святості в дусі народної агіології (Богородиця, Ісус Христос, 

Святі, ангели, святі місця) з додаванням елементів авторської 

“канонізації” та інтерпретації. У цілому, християнсько-філософські 

структури в Шевченковій рецепції трансформуються у 

загальнохристиянську модель наближення святості до пересічної 

людини. В образі Святого Т. Шевченко бачив людину, яка 

демонструє ідеал моральності як норму життя, що відкриває шлях 

до Царства Небесного.  

          З’ясовано, що реконструкція “єрусалимної” ідеї в 

києворуський період ґрунтується, насамперед, на філіації релігійно-
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історіософської концепції про “богообране” місто. Нового 

забарвлення міфологема “Київ–Єрусалим” набуває у XVII–

XVIII ст. у контексті антиуніатського руху. У цей період Київ 

називається Єрусалимом православного Сходу, декларуючи тим 

самим ідеологічне підґрунтя української православної Церкви. 

Змістове наповнення “єрусалимної” ідеї засвідчує ґрунтовні знання 

Т. Шевченка старозавітної догматики в царині юдейської історії та 

культури. Уподібнення Києва Єрусалиму проводиться на основі 

символізації та алегорезування. Уводячи до дискурсу художніх 

творів міфологему Єрусалима, поет розраховує на актуалізацію її 

біблійного семантичного поля з транспонуванням на соціально-

політичні, культурні й духовні потреби епохи. Присутні в образі 

Києва й мотиви горнєго Єрусалима, причетності до Божого 

промислу, місця, яке репрезентує тут “світ інший”. 

          Використання церковнослов’янської лексики у творах 

Т. Шевченка означує її функціональний зміст як інформаційно-

символічної структури. Міцно вкорінені стилістичні функції 

церковнослов’янської лексики Шевченкових творів сягають своїм 

корінням і літописних традицій середньовіччя, і екзальтованої 

величальності агіографічних творів, і потужної “вертикальної” 

спрямованості (Л. Ушкалов) духовної поезії доби українського 

бароко, і бурлесково-травестійних творів книжної культури XVII–

XVIII ст. На стильовому рівні залучення церковнослов’янізмів 

відповідає Шевченковим уявленням про високий стиль. “Високий 

стиль” у Т. Шевченка поєднує жанрові, поетико-стилістичні, 

ідіолектичні характеристики. Важливо, що поет не розглядав 

церковнослов’янську мову як чужорідну, позаяк активно долучав її 

словотворче багатство до новоукраїнської літературної мови. 

          Поняття “соборність” у Шевченкових творах та пам’ятках 

давньої доби має ознаки скоріше філософсько-естетичної категорії, 

що характерна для певного виду культури, коріння якої глибоко 

пов’язане з християнською візантійською традицією. З’ясувалось, 

що Т. Шевченко розуміє соборність не як теоретичну абстракцію, а 

як посутню ознаку, що має архетипну природу. Насамперед, 
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соборність асоціюється з християнською любов’ю до ближнього. 

Прикметно, що святоотцівські розмисли про кафолічність Церкви 

та символічні тлумачення Церкви-Богородиці-Софії реалізовані у 

Шевченкових творчих інтерпретаціях образу Божої Матері. 

Богословсько-догматичні ідеї “єдності у Христі”, актуалізовані у 

мотивах страдництва, мучеництва, мають у творах поета 

типологічні наближення з традиційним києворуським феноменом 

“страстотерпства”, що бере витоки у візантійській житійній 

літературі.  

           Пресвята Трійця у Т. Шевченка та творах києворуської 

літератури має типологічно наближені елементи художнього 

структурування. Субстанціональні образи, пов’язані з Тринітарним 

догматом доволі часто виконую роль опорних констант поетико-

стилістичної архітектоніки в образах Бога, Ісуса Христа, рідше – 

Святого Духа. І в києворуській літературі, і у творах Т. Шевченка 

перша іпостась Трійці – образ Бога-Отця – трактується доволі 

обережно. Проте, давні автори залишають образ могутнього 

Вседержителя в рамках теологічних кліше, а поет у певні моменти 

“переступає” межі “богобоязливості” та наважується на “трудні 

запитання”. У Шевченковій екзегезі Тринітарного догмату 

відбувається зміщення акцентів до іпостасі Бога-Сина – Ісуса 

Христа, який для поета є центром світової історії. В інтерпретації 

Ісуса переважає антропологізація, бо саме такий Бог відповідає 

ідеалові “Человеколюбца”, чим підкреслюється найважливіша 

характеристика християнської релігії – любов. Важливо, що 

акцентація на іпостасі Ісуса Христа є посутньою рисою 

східнохристиянської догматики. Зосередження на постаті Ісуса 

Христа засвідчує тяжіння до христологічних домінант у 

світоглядних засадах Т. Шевченка, домінування антроподицеї та 

феодицеї, широко прикладених у його літературних та малярських 

творах.  Інтенції “Христоподібності” у творчості Т. Шевченка 

мають спільну з житійною літературою духовно-етичну основу – 

християнську концепцію любові, що є онтологічною і моральною 

домінантою життєвого шляху, служіння, духовного зростання. 



393 
 

Образ Святого Духа з’являється у творах Т. Шевченка значно 

рідше, ніж образи Бога-Отця та Ісуса Христа, а все-таки належить 

до важливих і знакових. У цьому контексті показовим є епіграф до 

поеми “Сон (Комедія)”. Інтерпретація Тринітарного догмату в 

Шевченковій творчості виявляє процеси рецепції як іконописних 

стандартів, так і візантійського святоотцівського вчення, але разом 

з тим – типологічні паралелі з уявленням про Трійцю в 

києворуській літературній спадщині.  

          Діалогічність Старого та Нового Завітів у творчості 

Т. Шевченка зумовлена передусім іконічністю поетологічної 

парадигми, що за візантійським зразком була освоєна києворуським 

письменством. Такий діалог має не лише рекурсивний характер, що 

передбачає інтерсеміотичні зв’язки з попередньою традицією 

культури, а й прокурсивний та розглядається як гіпотетичне 

моделювання впливу тексту на майбутній розвиток семіотичного 

універсуму культури. Відповідно до іконічної класифікації у творах 

Т. Шевченка активно фігурують образи, що охоплюють смислові 

структури і форми зі Святого Письма: біблійні царі, пророки, 

Єрусалим, Юдея, біблійні теми (спасіння, обраного народу, завіту, 

Божої кари, благовіщенння, розп’яття, воскресіння), притчі (про 

блудного сина, про кукіль та ін.), топоси подвижництва, святості, 

дива, локуси раю/пекла, знакові образи хреста, храму/монастиря 

тощо. До іконічних образів відноситься й образ людини, створений 

за Божою подобою.  

           Християнська естетика Т. Шевченка характеризується 

використанням не тільки широкого кола біблійних образів та 

сюжетів, а й христологічних архетипів, пов’язаних з 

євангельськими інтерпретаціями життя та смерті Ісуса Христа. Так, 

архетип Воскресіння, тісно пов'язаний з традиціями східної 

християнської Церкви, вважається домінуючим у літературах, що 

розвиваються в силовому полі православної традиції, адже для 

православного обряду святкування Великодня є головним святом 

не тільки в конфесійній площині, але й загальнокультурній. Звідси 

особливий пафос “пасхальності”, притаманний творам 
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києворуської літератури. В поезії Т. Шевченка архетип Воскресіння 

є не тільки основою євангельського сюжету. Він оприявнюється в 

низці модифікацій, де “воскресіння” має символічний зміст у сенсі 

“воскресіння України”, “воскресіння народу”, “воскресіння” 

ліричного героя тощо. У малярстві ідея Воскресіння є 

безпосередньою трансляцією історії Нового Завіту.               

          Ідея храму в Т. Шевченка виразно проступає на кількох 

рівнях: архетипному, доктрино-релігійному, світоглядно-

релігійному та естетичному. Щодо першого, то архетипне бачення 

храму в художніх творах поета має загальні характеристики 

особливого місця, де відбувається “преображення” профанного в 

сакральне – окремо взяте місце у просторі, де можна молитись 

Вищим Силам та сподіватись, що прохання буде почуто 

(“Перебендя”). Доктрино-релігійний рівень у Т. Шевченка 

настійливо пов’язується з офіційним православ’ям. Проблема 

конфронтації віри й обрядовірства у Шевченкових творах має 

відкритий характер. Обстоювання ”святої” віри перед загрозою її 

перетворення в ідолопоклонство є свідченням глибинної 

релігійності поета. Світоглядно-релігійний рівень осмислення ідеї 

храму у творах поета має низку аналогій у догматично-релігійній 

площині, зокрема в перцептивній частині освоєння горизонту 

святописемних патристичних положень про християнський храм. 

Насамперед, це стосується екзегетики християнського постулату 

“людина – храм Божий”. 

         У малярській спадщині Т. Шевченка є чимало офортів, 

акварелей, шкіців та інших графічних замальовок, де предметом 

зображення постають культові християнські споруди. Синтез 

естетичної та духовної первин, що супроводжує Шевченкову 

сакрально-архітектурну тематику, бере свій початок в естетичному 

світовідчутті давньоукраїнської культури, для якої характерним 

вважаються загострена реакція на духовні феномени. 

         Образи ченців, що ремінісцентно з’являються у творах 

Т. Шевченка, отримують різнорідне авторське трактування. Так, 

поет розглядає чернецтво як шлях покути за здійснені гріхи, який 
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обирають персонажі для духовного переродження (поеми 

“Гамалія”, “Княжна”, “Чернець”). Тут виразно проступає та частина 

рецепції, що пов’язана з уявленнями про законників у 

давньоукраїнських пам’ятках літератури, де чернецтво 

асоціювалося з подвижництвом – наслідуванням людиною високих 

ідеалів Євангелія, прагненням до духовного вдосконалення, 

гартуванням волі. Саме такою Т. Шевченко бачить місію ченця у 

поезії “Ой виострю товариша…”. Травестіювання чернечого чину 

має низку типологічних збігів з поезією українського бароко, з 

характерною для цієї доби сміховою культурою. Загалом образ 

чернецтва у творах Т. Шевченка вирізняється своєю 

амбівалентністю: з одного боку, монахові властиві догматично-

релігійні настанови до самопожертви, покути та молитви за гріхи 

людства, з другого – шлях до Бога поет вбачає не через аскезу, а 

через реалізацію природного первня людини.   

          Проблему зла, пов’язану з феноменологією страждання, 

Т. Шевченко вирішує опираючись на святописемну етику. Причому 

твори раннього періоду тяжіють до закликів до “правди-мсти”, до 

кари, фізичної розправи над “злоначинающими” у дусі 

старозавітних догматів, натомість період заслання та твори після 

заслання характеризуються зміною настроїв поета, близькими до 

новозавітних положень не чинити зла у відповідь. Рецепція 

візантійської святописемної екзегетики, базована на концепті 

“гріха” у питаннях теодицеї, оприявнюється у Шевченкових творах 

на рівні головного східно-патристичного постулату гріховності 

людського єства як причини і породження “зла”. Важливим є 

розрізнення соціальної природи гріха, що докладно описана в 

українській літературі доби бароко.  

          У Шевченковому месіанстві проступає рецепція як 

старозавітних моделей, втілених у мотиви профетизму з 

численними паралелями біблійної історії юдейського народу, так і 

новозавітної символіки, що концентрується довкола знаково-

символічного топосу “спокутної жертви”. Актуалізація образу 

поета-пророка для Т. Шевченка тісно пов’язана з усвідомленням 
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месійного характеру свого мистецького покликання. Поет не 

приймає месіанізму якогось одного народу з-поміж інших етнічних 

спільнот. Глибокий аналіз Шевченкової спадщини може виявити 

мотиви світового покликання кожного з народів. Для Т. Шевченка 

свобода народу, його вільне самовиявлення є найбільшим благом і 

тут він не признає вищості тієї чи іншої етнічної групи. Коріння 

таких переконань близькі до євангельських приписів 

християнського життя, де немає етнічних розрізнень.           

           Філософія Слова у творах Т. Шевченка тісно пов’язана з 

візантійською традицією. Найперше, це проглядає у типологічних 

паралелях щодо ідеї Бога-Слова Максима Сповідника. Тлумачення 

“Втіленого Слова” Максима Сповідника суголосні категоріям 

кападокійської теології. Тобто, Слово в іпостасі Ісуса Христа 

розумілося як божеська сутність, що засвідчує абсолютну повноту 

реальності буття Бога і всіх його іпостасей. У кодових інвективах 

Т. Шевченка щодо Ісуса-Логоса проступають основні християнські 

постулати, базовані на принципі “шлях-істина-життя”: не Його 

вчення чи Його “слово”, як щось відокремлене від Його особи, а 

Його особа як “Слово”.             

          Образ книги у Шевченкових творах має низку типологічних 

подібностей у літературі києворуської доби. Насамперед, це 

сприйняття книги як невід’ємної частини християнської традиції, 

звідси – ототожнення образу книги зі Святим Письмом чи з іншою 

духовно-релігійною лектурою. Важливим є духовно-емоційне 

забарвлення, що супроводжує образ книги у творах Т. Шевченка, де 

виразно проступає адорація книг Святого Письма. Характерною 

для Шевченкових творів є рецепція середньовічного статусу 

“двоїстості” книжного знання, яке можна спрямувати як на добро, 

так і на зло. Художньо-естетичне сприйняття книги як стародруку 

та Шевченкова рецепція орнаментування книги сягає давніх 

традицій українського книгодрукування. 

          Міцний зв'язок української культури з християнською 

традицією демонструють Шевченкові переклади “Давидових 

псалмів”. Їх характерною ознакою є аналогічний першоджерелу 
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авторський набір індивідуальних стильових домінант. Вплив 

церковнослов’янського джерела позначився на поетичній мові 

Шевченкових псалмів, збагачених і церковнослов’янізмами, і 

новими лексично-морфологічними новоутворами, що сприяли 

поетичній образності та патетичному стилю. Окрім типологічних 

наближень з оригіналом на тематичному, стилістичному чи 

композиційному рівнях, Шевченкові “переложенія” вирізняються 

ритмічною організацією, що утворює синтагматично-

парадигматичну єдність, якої досяг Т. Шевченко в результаті 

титанічної роботи над осмисленням псалмів ще з ранніх років.           

            Ключові засади християнської любові в художньому світі 

поета відповідають євангельським заповідям любові до Бога. В 

києворуській літературі етика любові складала засади моральної 

програми, що ґрунтувалась на ідеалах смиреномудрія, святості. У 

Шевченкових творах проступає настійливе акцентування на 

моральних ідеях любові як найвищої з християнських чеснот. 

Власне, “братолюбіє” складає одну з найважливіших форм віри 

Т. Шевченка, оскільки це є найглибша, найкраща, найдосконаліша 

любов, сконцентрована у словах Христа: ”Ніхто більшої любови не 

має над ту, як хто душу поклав би за друзів своїх”  (Йоан 15:13). 

Ігнорування етики “братолюбія” є, за Т. Шевченком, основною 

причиною “викривлення” онтології сучасного світоустрою, 

базованого на відмінних, а то й прямо протилежних засадах 

споживацтва, агресивності, нетерпимості і вседозволеності. 

Важливим складником христологічного дискурсу любові є 

маріологічний аспект. Т. Шевченка надзвичайно приваблювала 

можливість художніми засобами відтворити широку палітру 

почуттів серця Пресвятої Діви. В образі Богородиці поет бачив 

поєднання сакрального і земного, адже Богородиця – це Жінка, яка 

народилася на землі, відповідно й сама несла на собі печать 

Адамового первородного гріха, однак в Її серці любов материнська 

поєднується з любов’ю Божественною. Константа християнської 

любові, довкола якої конструюється етична концепція Т. Шевченка, 

є не стільки результатом рецепції біблійних текстів, скільки 
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логічною ланкою, що поєднує розмисли візантійських апологетів, 

етичні парадигми києворуських писемних пам’яток, умоглядні 

рефлексії діячів доби українського бароко. 

           Дидактизм Шевченкових творів відчутно пов’язаний з 

києворуською літературною традицією. Причиною цьому –  

“агіографічний шар свідомості” (І. Ісіченко), сформований під 

упливом церковно-християнських творів. Завдяки цим процесам 

відбулося формування системи ціннісних категорій поета. 

Елементи “повчальності” Шевченкових творів виявляють 

типологічні наближення з дидактичною традицією літератури 

давньої доби на генологічному (використання жанрів релігійно-

дидактичної літератури, таких як притча, посланіє, інвектива), 

тематологічному (топос “наслідування Христа”, проповідування 

добра, любові, “смиреномудрія” тощо), морфологічному (авторські 

моралізаторські відступи-настанови), інтертекстуальному (біблійні 

ремінісценції), інтерсеміотичному (використання притчі у 

малярських та літературних творах) рівнях. 

           У поемі “Гайдамаки” епізод “освячення ножів” розглянуто в 

контексті ритуалу “освячення зброї”. У києворуських літературних 

пам’ятках подібні церемонії не описані. До певного часу в 

богослужбовій практиці київської православної Церкви не існувало 

Чину “освячення зброї”. Чин “освячення зброї”, як і низка інших, 

вперше з’явився в Требнику Петра Могили. Екзегетика “освячення 

зброї”, що тісно пов’язана з концепцією “воїнства Христового”, є 

елементом візантійської традиції. Незаперечним є факт плекання 

серед козацької спільноти лицарської етики, яка за принципом 

наслідування увібрала в себе засади і давньоруської дружинної 

моралі, і західного лицарського кодексу. Ідеалізація охоронних, 

оборонних функцій воїна призвела до барокового феномену – 

образу Христа-воїна. В українському бароко образ Христа-воїна як 

заступника набирає лицарського забарвлення, про що свідчать 

найменування Ісуса Христа гетьманом. Т. Шевченко не 

наважується прямо вжити метафору “воїнства Христового” до 

гайдамаків у своїй поемі. Важливо, що підтекстова метафора 
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“Христового воїнства”, яка натяком, на рівні культурного коду 

проведена в “Гайдамаках”, знаходить втілення в поемі “Неофіти”. 

На “справедливу війну” проти “ката лютого” стають в “Неофітах” 

не бунтарі-гайдамаки, отруєні почуттям помсти, а “стратеги Божії”, 

остаточно поставлені  на сторожі переможних сил добра.    

          З огляду на авторитет Біблії у житті і творчості Т. Шевченка, 

орієнтиром для візій ідеального суспільного стану на теренах 

України стають старозавітні міфи з яскраво вираженою 

організацією духовної і етнокультурної спільноти. Як відомо, 

Старий та Новий Заповіти різняться щодо підходів до  поняття 

суспільного ідеалу. Так, ідеї Старого Заповіту спричиняли 

рефлексії над шляхами до суспільної правди цілого народу, а 

Новий Завіт пропонував моделі для внутрішньої моральності 

людини, яка має усвідомлювати можливість реалізації ідеальної 

спільноти через правильне знання та дію. Припускаємо, що 

уподобання Т. Шевченка в суспільних моделях схилялись до 

Заповіту благодаті, даному Богом Ізраїлю через Мойсея. Важливо 

зазначити, що відповідно до Заповіту благодаті союз укладається 

усією спільнотою, а закон Заповіту стосується кожного члена (Вих. 

19:6).  

           Про те, що така форма суспільного облаштування імпонує 

Шевченкові свідчить переклади “Давидових псалмів”. Псалми 

стають віддзеркаленням специфічних історіософських поглядів 

Т. Шевченка, які не стільки нагадують християнські парадигми 

міленарності, скільки демонструють переваги форми Заповіту як 

угоди з Богом. У цьому переконують повсякчасні паралелі, що 

вибудовує поет на історичних зламах і злетах юдейського народу. 

Прикметно, що Шевченкові візії ідеального суспільства тісно 

прив’язані до поняття сакрального простору. Про це говорить 

звертання “милий Боже України” у поемі “Гамалія”. На противагу 

популярній на той час ідеологемі “русского Бога” з шовіністичними 

ідеями месіаністичного забарвлення, “Бог України” Т. Шевченка 

наближається до біблійних парадигм “Бога Ізраїля” з домінуючою 

концепцією сакрального простору.  
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          Поезія “Як умру, то поховайте…” додає аргументів у 

переконаннях, що серед форм ідеального суспільного устрою 

Т. Шевченкові ближчі ті, що засновані на Заповіті. Зокрема, поет 

готовий укласти Заповіт тільки тоді, “як понесе з України у синєє 

море кров ворожу”.  Лише тоді Заповіт набере сили – “а до того я 

не знаю Бога”. Шевченкове “а до того я не знаю Бога” проступає 

як одна з ключових умов пізнання Бога після виконання Ним вимог, 

що висуваються поетом від українського народу. Так у 

міфопоетичних візіях репрезентується історія окремого народу, що 

тримається на широкому полі наскрізних понять (воля, доля, закон, 

сім’я, Бог, Божий суд, Божа кара, слава), які складають метаісторію, 

сакральну історію України. 
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