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ВІДГУК 

офіційного опонента 

на дисертацію Ольги Альбертівни БІГУН 

«Амбівалентність візантійства у творчості Тараса Шевченка», 

подану на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук 

зі спеціальностей 10.01.05 – порівняльне літературознавство; 

10.01.01 – українська література 

 

Становлення вітчизняної візантології, помітне в останні декілька років, має 

особливу вагу в контексті сьогоднішніх подій в геополітичному, культурному 

просторі. Оцінюючи роль візантійського цивілізаційного спадку в Україні поза 

диктатом російських штампів та рецептивних установок Заходу, науковці 

формують новий незаангажований погляд на витоки нашої духовної культури, 

пропонують переглянути сукупність етнонаціональних стереотипів сприйняття 

власного минулого. Перспективність візантиністики з її центрами у Львові, 

Харкові, Києві не викликає сумніву, адже вона пропонує і переформатування 

історичної наукової думки, і зміни у трактуванні релігійних, культурних, 

суспільно-політичних явищ, і прогностичні моделі взаємодії країн т. зв. 

«візантійського культурного кола». 

На часі й літературознавчі дослідження, котрі фіксують «код Візантії» та 

визнають, що вивести формулу національної культури без урахування 

універсалізму еллінсько-візантійської інтелектуальної і духовної традиції , 

неможливо. Ведуться вони з позицій сучасної гуманітаристики, причому, не лише 

задля встановлення наукової істини в естетико-літературній, теоретико-

методологічній площині, а й задля артикуляції національних ідей, котрі на 

сучасному етапі державотворення покликані форматувати самосвідомість мас, 

подавши у новому світлі теорію національного характеру і менталітету. 

Дисертаційна робота Ольги Бігун, подана до захисту у варіанті монографії 

під назвою «Byzantium: pro et contra. (Амбівалентність візантійства у творчості 
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Тараса Шевченка)», заслуговує на увагу різнобічним потрактуванням феномену 

візантизму в життєтворчості поета й художника. Візантійська матриця є 

своєрідним ключем у декодуванні низки його творів. Вона відкриває масштаб 

ідей та саму енергетику спадщини національного генія. Це артикулює 

дисертантка, звертаючись як до вербальних, так і до іконічних концептів. 

Виокремлюючи їх у різних художніх контекстах, вона проводить паралелі 

медієвістичного, релігієзнавчого характеру. 

Ольгу Бігун предметно цікавить, яким чином проявив себе візантизм як 

певний історико-культурний принцип і оціночний критерій у творчості 

Шевченка, в яких формах він заявив про себе – як у нього, так і у літераторів-

попередників. 

За висловом І. Франка, «вплив Візантії на нас був далеко більший, ніж се ще 

донедавна допускали», і дисертантка абсолютно правомірно розглядає ці впливи 

як позитивні (релігійні, освітні, культуротворчі) та деструктивні (імперсько-

завойовницькі, цезаропапістські). Слід зауважити, що винесений у заголовок 

термін «візантійство» у його негативній конотації (в укр. мові завдяки суфіксу він 

кореспондує з «крутійство», «холуйство», «злодійство», «лиходійство» тощо), не 

надто вдалий. Задекларованій амбівалентності феномена вповні відповідає 

науковий термін «візантизм» / «візантинізм». Шевченко вживає сему 

«візантійство» виключно в негативному контексті. Власне, й на с. 40 рецензованої 

монографії декілька цитат із праць Франка вказують на семантичне 

розмежування, бо слово «візантійщина», перераховуючи його негативні конотації, 

він називав «мало що не лайкою», однак закликав до студій з «візантиністики». 

Перший розділ «Візантійство Тараса Шевченка: інтерсеміотичний вимір» (гадаю, 

слід писати «…у творчості Тараса Шевченка…» ) цілком логічно відкривається 

визначенням термінів «Візантія», «візантійство», «візантинізм», «візантизм». 

Однак поняття «візантійство» та «візантинізм» трактуються як тотожні (с. 14–16; 

17–18). 

Задекларувавши з першої сторінки монографії надто категоричну думку про 

те, що Шевченко «як особистість і митець» формувався у «силовому полі» 
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візантійської духовної культури (с. 7), О. Бігун у наступних розділах розгортає 

панораму впливів релігії та екзегетики християнства на поета-художника. 

Спираючись на праці Я. Розумного, Л. Ушкалова. О. Яковини, в яких назагал 

акцентується негативне Шевченкове ставлення до візантизму, дисертантка 

пропонує розширений кут зору. Без сумніву, такий широкий підхід має підґрунтя 

і є необхідним для розуміння релігійності Шевченка; однак, означимо один 

нюанс. 

Авторка стверджує, що індивідуація митця здійснювалася в межах 

східнохристиянської релігійної парадигми і відшукує для підтвердження тези 

біографічні, світоглядні чинники, зокрема й «тематичні, поетико-стилістичні, 

інтертекстуальні, інтермедіальні кореляти візантійської традиції» (с. 9).  

Зрозуміло, що така постановка питання зумовлена прагненням дослідниці 

об’ємно, цілісно подати малодосліджений у шевченкознавстві комплекс 

візантологічної проблематики: зокрема, зіставлення текстів Шевченка з текстами 

давньої української літератури, в яких ця традиція присутня, є абсолютно 

продуктивним. Водночас, гіперболізація ролі візантизму в формуванні картини 

світу Шевченка, попри зауваження про окремі впливи на його концепти 

протестантської ідеології (с. 206), стоїть на заваді об’єктивному цілісному 

дискурсу. Мало артикулюється думка про синкретичний характер українського 

релігійного світогляду назагал і Шевченкового зокрема. Адже візантійська 

матриця в українській духовно-християнській традиції була значною мірою 

розбавлена компонентами етнічними, католицизмом та питомо європейськими 

ренесансними інтенціями (Н. Полонська-Василенко, А. Колодний, Л. Філіпович, 

О. Саган). 

Цілком справедливо О. Бігун відштовхується від того, що знайоме поетові з 

раннього віку синкретичне храмове дійство було українським варіантом 

візантійських церковних відправ. А українські ікони, котрі він бачив і хотів 

малювати, орієнтувалися на специфіку східнохристиянської гносеології . Врешті й 

проща, читання стародруків – Біблії, книг апокрифічного, житійного змісту чи 

Псалтиря за померлими замість дяка Богорського – відбувалися в річищі 
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візантійської традиції. Однак, це лише частина  процесів формування 

Шевченкового релігійного світогляду, яка не дає відповіді на питання про витоки 

його релігійної толерантності. Варто врахувати потужні впливи класичного 

європейського мистецтва з його не-візантійським каноном; безсумнівна роль 

живопису й архітектури Вільно і Петербурга, академізму та підручних Іконологій 

із символікою католицизму; не слід недооцінювати й авторитет протестанта 

Брюллова, спілкування з В. Штернбергом, К. Йохимом, Ф. Йорданом, поляками 

та ін. 

Безумовно, православ’я в його українському варіанті (соціальна парадигма 

візантизму завжди зазнавала трансформацій залежно від етнічного ґрунту, який 

приймав її) стало основою Шевченкової релігійності. Авторка монографії 

зазначає, що культурно-ментальне світовідчуття поета «у глибині своїх витоків 

відповідало києворуському варіанту візантійської духовної традиції» (с. 389). 

Однак, попри самий цивілізаційний профіль українського православ’я, 

котре адсорбувало досвід суміжних культур і різних релігійних форм, у митця був 

персональний досвід такого інтегративного характеру, який дозволяв йому 

кинути виклики як єзуїтсько-католицькій системі («Єретик»), так і синодальному 

етатизму, «візантійству» московського ґатунку. Показово, що М. Драгоманов 

порівнював твори Шевченка з текстами пуританів-індепендентів, реформаторів 

ХVІІ ст., що завдяки посиланням на тексти Біблії накреслювали новий соціальний 

устрій Англії. Тому, враховуючи усі ці конотації, оптимальним стало би 

трактування місця та ролі візантизму серед інших духовно-культурних кодів 

митця – у координатах світоглядних, художніх (вербальних, іконічних), 

поведінкових. 

Літературознавчий компаративний аналіз, який здійснює О. Бігун у 

наступних розділах роботи, проведені нею типологічні паралелі з творами давньої 

української літератури, виказують подібність духовних орієнтирів, ідеологем та 

спільну релігійну матрицю в художніх системах Шевченка, митрополита Іларіона, 

Максима Сповідника й ін. Водночас авторка проводить концепцію біполярності 

шевченківських позицій. 
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Виокремлюючи архетипні явища в українській літературі у цілісну 

структуру, дослідниця підводить до ключової думки: попри органічне засвоєння 

східнохристиянського канону / обряду, Шевченко критично сприймав російську 

модифікацію візантійського патерна у контексті російської суспільно-політичної 

реальності ХІХ ст. Приклади з поезій, котрі наводить вона, підтверджують його 

ставлення до візантизму московського зразка (т. зв. «геополітичної девіації» за В. 

Соловйовим) – інституційної російської церкви, яка узаконила 

антихристиянський за змістом цезаропапізм, яка насаджувала нівеляцію 

особистості (відома тенденція приниження особистісного начала державницьким 

і церковно-соборним), а в догматизмі та гіперболізації обрядовості надавала 

перевагу формі, а не змісту. Критика «візантійства» як потворної «монади історії» 

(А. Тойнбі) розрослася у поета до критики влади і соціуму, тотального 

фарисейства назагал. 

Відзначивши у цьому контексті вдалий ілюстративний матеріал, наведений 

авторкою, зауважу: бажано б провести чіткішу диференціацію між російським та 

українським варіантами православ’я (М. Харишин, А. Річинський, В. Єленський) 

– між «візантійським Саваофом» та «Богом України» в розумінні поета-

художника. Тим паче, книга повністю зосереджена на проблемах «духовно-

релігійної традиції у творчості Т. Шевченка» (с. 7). Процитовані слова варто б 

поставити на обкладинку – такий заголовок більше відповідав би як змісту 

монографії, так і змісту опублікованих праць за темою дисертації. 

Говорячи про візантизм на рівні світоглядно-релігійному, суспільно-

політичному, не можна обминути рівень естетичний. Девальвація візантійського 

естетичного канону в очах художника Шевченка відбулася завдяки установкам 

академізму, Джорджо Вазарі, що негативно трактував візантійський стиль, 

зверхнім оцінкам Брюллова. Останнього особливо дратував псевдовізантійський 

кітч, поширений у Росії; Шевченко вторив учителю, іронізуючи з гібридних 

«суздальщини» та «візантійщини», з типових забудов придворного архітектора К. 

Тона, з Д. Єфимова, котрий виконав немало проектів і для українських дворян. 

Орієнтація художника на канон європейського класицизму, на католицьке 



 6 

мистецтво стала доконаним фактом: так, Б. Стебельський констатував у 

Шевченка «ерудицію мистецтвознавця, що міг би викладати історію мистецтва та 

естетики на кожному найкращому університеті Заходу». 

Власне, і знання митцем ікон Наддніпрянщини, в яких класичне малярство 

поєднувалося з народним примітивом та, попри візантійську матрицю, 

прочитувалися римо-католицькі впливи (О. Найден, М. Кристопчук), не дає 

дозволу О. Бігун стверджувати, що Шевченкове «художньо-естетичне бачення 

закорінене у східну іконописну школу» (с. 262), що його мистецькі твори 

орієнтуються на візантійський стиль. Сумнівна й думка про «справжні зразки 

візантійської іконописної традиції», створені київською школою іконопису (с. 

263). Також не зовсім зрозуміло, чому авторка апелює до Е. Панофського (с. 259), 

який працював з колекціями Ватикану і займався виключно європейським 

католицьким малярством, а не звертається до мистецтвознавців-візантологів, 

зокрема, українських (напр., Н. Романової). 

Термінологічні напластування в книжці, де змішуються поняття 

«візантійства» і «християнства», особливо прикрі в підрозділах, у яких авторка 

оперує термінами «іконічність», «іконологія», «іконографія»: «Іконічна 

парадигма символу: іконічність художнього образу в “Кобзарі”» та 

«Іконографічні сюжети малярських творів». Недопустиме вживання у якості 

синонімів термінів «іконічний» та «іконографічний»; не існує 

«східнохристиянської іконології» (с. 274), незрозумілим є абзац у авторефераті (с. 

20), присвячений методиці іконологічного аналізу. Бажано уникати тавтологій на 

кшталт «іконічні сюжети в малярстві» (с. 265) чи вислову Д. Степовика 

«богомазне ікономалювання» (с. 263). Сепії, ескізи, офорти – не «малярські 

твори» (с. 271), а графічні; малюнки-сепії «Воскресіння» і «Розп’яття» є ескізами 

вівтарних / престольних образів, а не «ескізами сепій» (с. 10); «Притча про 

робітників на винограднику» за технікою виконання – офорт, а не «сепія» (с. 265). 

Не варто будувати концепцію дисертації на творах, приписуваних Шевченкові та 

незнайдених. Втрачені малюнки на старозавітні сюжети (с. 272) – це учнівські 

завдання з багатофігурної композиції. В усіх академіях їх малювали виключно на 
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біблійні / античні теми. Офортом-акватинта «Вірсавія» 1860 р. з картини 

Брюллова Шевченко не слідував візантійським канонам, а виконував технічні 

завдання світлотіні. Усі названі малюнки, як і рисунок-інтерпретація естампа 

Рафаеля «Звільнення апостола Петра з темниці», як і офорти з Рембрандта чи 

Мурільйо, не мають нічого спільного з візантійським мистецтвом. Аргументом 

тут не може бути біблійна тематика, що давно стала спільним знаменником для 

іконографічних варіацій в різних конфесіях.  По суті, амбітне завдання 

«прояснити використання канонів західної та східної іконографії в малярстві 

Шевченка» (с. 2 автореферату) лише задекларовано. 

Водночас, поза низкою похибок (частина яких, можливо, зумовлена 

відсутністю мистецтвознавчої школи у сучасному шевченкознавстві), позитивом 

роботи є самий принцип трактування постаті універсального митця, відтак 

розширення Ольгою Бігун звичних для літературознавства рамок. Заслуговує 

уваги її нелінійний підхід до феномену візантизму в проекції на постать 

Шевченка, власне, й намагання продемонструвати у різних системах координат – 

ідеологічних, релігійних, естетичних – полімодальність явища в українському 

вимірі. Переконують викладки, котрі стосуються популярності біблійних образів 

та церковної риторики в українських текстах. Імпонує актуалізація витвореної 

старокиївськими книжниками формули Києва як другого Єрусалиму. Ця 

символічна історіософська ідеологема, підтримана Шевченком, нагадує про 

питомо українську духовно-культурну традицію, витоки якої вбачають у 

київському християнстві, відмінному від римського та візантійського зразків. 

Назагал, застосувавши новаторський ракурс освоєння кодів українства, 

авторка показала пролонгованість традиції та на її основі – типологічні 

співмірності у текстах різних періодів / авторів. Комплексно підходить О. Бігун і 

до проблеми візантизму в творчості Шевченка. Оскільки вітчизняна 

візантиністика перебуває на шляху становлення, а кроки, які робить дослідниця, –  

одні з перших, лакуни у формуванні концепції неминучі. Зважаючи на те, що 

тема, до недавнього часу замовчувана і проскрибована, вимагає від гуманітаріїв 

посиленої уваги, будь-які зусилля на цьому шляху слід вітати. 
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На ґрунті викладених спостережень, можемо дійти висновку, що обрана 

Ольгою Бігун тема, не зважаючи на окремі прикрі промахи, які не применшують 

важливості праці, назагал висвітлена. Нею здійснена належна апробація роботи, 

справляє враження і загальна кількість її публікацій. Автореферат адекватно 

передає структуру й аналітичні побудови монографії-дисертації. Тож є підстави 

ствердити: дисертаційне дослідження «Амбівалентність візантійства у творчості 

Тараса Шевченка» у цілому відповідає вимогам «Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника» 

(постанова КМ України від 24 липня 2013 р. № 567), а його авторка заслуговує 

присвоєння їй наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальностей 

10.01.05 – порівняльне літературознавство; 10.01.01 – українська література. 
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ВІДГУК 
офіційного опонента, доктора філологічних наук, професора,  

члена-кореспондента НАН України, 
директора Інституту Івана Франка НАН України 

Євгена Казимировича Нахліка 

на дисертацію Ольги Альбертівни Бігун 
«Амбівалентність візантійства у творчості Тараса Шевченка», 

подану на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук 
зі спеціальностей: 10.01.05 – порівняльне літературознавство;  

10.01.01 – українська література 
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

 
 

Кожен, хто бодай принагідно брався до дослідження творчості Тараса 
Шевченка, звертав увагу на її візантійський складник або й тою чи тою 

мірою висловлювався про нього. Проте досі ми не мали спеціального 
дослідження, у якому всебічно й системно було б розкрито різні аспекти 

вияву візантійства у художньому світі Шевченка. Подана до захисту 
дисертація, якою є монографія Ольги Бігун «Byzantinum: pro et contra. 
(Амбівалентність візантійства у творчості Тараса Шевченка)» (Івано-

Франківськ: Місто НВ, 2014. 412 с.), заповнює цю прогалину. Безперечна 
актуальність дисертації зумовлюється ще й тим, що в сьогоднішніх 

геополітичних процесах феномен візантійства – з огляду на його багато в 
чому визначальний вплив на культуру, ідеологію, політику, становище і 

долю країн Східної Європи – викликає підвищений інтерес. З цього погляду 
комплексне дослідження рецепції візантійства у творчості чільного 

національного поета України можна вважати не лише давно назрілим, а й 
особливо важливим.  

Присвячена цій темі дисертація вирізняється джерелознавчою 
ґрунтовністю та інтерпретаційною новизною. Ретельно опрацьовано і 

вдумливо осмислено величезний масив шевченкознавчої літератури, 
класичної та, переважно, сучасної, притім не лише безпосередньо дотичної 
до обговорюваної теми, а й тієї, що заторкує широке коле проблем. Це дало 

змогу Ользі Бігун добре розбиратися в актуальних питаннях, підходах і 
дослідницьких концепціях новітнього шевченкознавства. Дисертантка не 

лише адекватно реферує погляди інших шевченкознавців, а й 
аргументовано висловлює власні думки. Впадає в око також уважне 

студіювання праць з давньої української літератури, візантології, 
біблієзнавства, історії та культури християнства, виданих різними мовами –  

російською, французькою, англійською, польською. Розгляд візантійської 
спадщини у Шевченковій творчості поставлено в широкий контекст 

візантійської патристики, перекладної літератури візантійсько-болгарського 
походження, давнього українського письменства.  

Завдання дисертації охоплюють з’ясування джерел Шевченкових 
уявлень про візантійство як культурний і політичний феномен; аналіз 
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образів, пов’язаних з топікою візантійства, у Шевченковій творчості, 
літературній і малярській; висвітлення в ній естетичної та етичної рецепції 

християнської екзегетики східного обряду; виявлення і систематизацію усіх 
можливих зв’язків, а також типологічних відмінностей і подібностей 
писемного та малярського доробку Шевченка з візантійським культурно-

цивілізаційним пластом, його впливом, прямим чи опосередкованим.  
Шевченко різною мірою сприймав не лише найближчу йому 

візантійську духовність, а й латинську та протестантську. В поле його зору 
потрапляла вся християнська культура, в тому й первісна, особливо Біблія, 

котра має надконфесійний, чи доконфесійний, характер. У загалом 
християнському субстраті духовного світу Шевченка досить 

проблематично виокремити суто візантійський складник. Тому дисертація 
подекуди виходить за рамці шевченкознавчої візантології, перетворюючись 

на осмислення поетової рецепції Святого Письма як такого, хоча Ользі 
Бігун назагал усе ж вдається означувати й висвітлювати саме візантійські 

явища й топоси у Шевченковому освоєнні багатющої спадщини 
християнства. Це засвідчують назви більшості розділів та частини 

підрозділів (розділ 1 «Візантійство Тараса Шевченка: інтерсеміотичний 
аспект», підрозділ 1.2 «Візантійська парадигма символу: іконічність 
художнього образу в “Кобзарі”», підрозділ 1.4 «Естетика Шевченка: 

візантійська традиція у трансформаціях кордоцентизму», розділ 2 
«Візантійська концепція святості у творах Тараса Шевченка», підрозділ 

2.2 «Символічна паралель “Київ – Єрусалим”: інтерпретаційні аспекти 
реконструкції святості», підрозділ 2.3 «“Свята мова”: церковнослов’янська 

мова “Кобзаря” в контексті візантійської традиції і новітніх 
соціокультурних підходів», розділ 3 «Візантійство як знання: міфологема 

книги у творчості Тараса Шевченка», підрозділ 3.1 «Бог-Слово у творах 
Тараса Шевченка: рецепція міфологеми Максима Сповідника»).  

Проблематика дисертації багатоаспектна, її висвітлення потребувало 
фахового й уважного осмислення різних питань (богословське розуміння 

соборності, екзегеза теодицеї, феноменологія страждання, християнський 
месіанізм, символіка християнського храму – виміри ієротопії, біблійна 
топіка, християнська пайдея, христологія та маріологія тощо). З рясного 

понятійно-термінологічного апарату роботи видно, що дисертантка 
ґрунтовно освоїла візантологію.    

Як православний християнин, Шевченко змалку був безпосереднім 
учасником православного церковно-обрядового дійства, та й у дорослому 

віці обертався переважно в середовищі православної культури, тому 
органічно ввібрав у своє світосприйняття візантійську парадигматику, яка 

викликала в нього духовне переживання. Водночас у Російській імперії він 
стикався також із політично-ідеологічними явищами візантійського 

походження, які в ліберально-демократичних колах того часу сприймалися 
зазвичай негативно – як символ самодержавства, гніту, застою. Дисертантка 

резонно розрізняє два виміри візантійства у духовому світі Шевченка: 
1) візантійство як культурна традиція, світ іманентного християнства і 
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2) візантійство як філософсько-політична парадигма і текстовий субстрат 
(с. 10; с. 2 автореферату). Це дало змогу уникнути однобічного підходу, за 

якого зчаста абсолютизується другий вимір, а звідси Шевченкове ставлення 
до візантійства зводиться до суто негативного. У дисертації ж 
аргументовано доведено амбівалентність Шевченкового освоєння 

візантійства.  
Заслуговує на підтримку об’єктивний, позбавлений кон’юнктури аналіз 

сакральної сфери Шевченкових творів, його складного сприйняття 
релігійно-церковної догматики, церковних інститутів. Переконливими, 

наприклад, є власні висновки дисертантки до підрозділу «Традиція 
чернецтва в Шевченкових творах»: «образ чернецтва у творах Т. Шевченка 

вирізняється своєю амбівалентністю: з одного боку, монах <…> стає на 
шлях самопожертви для покути та молитви за гріхи людства <…>. З іншого 

боку, шлях до Бога поет вбачає не через аскезу, а через реалізацію 
природного первня людини» (с. 318).  

Надзвичайно цікавими і слушними вважаю спостереження і 
міркування Ольги Бігун над Шевченковою рецепцією ідеологічного 

символу воїнства Христового. Цей символ набув поширення у 
середньовічній філософській культурі і на католицькому Заході, і на 
візантійському Сході, відтак прищепився і в києворуському письменстві 

(агіографія, апокрифи, літописи тощо). Важливо що розгляд цього питання 
у підрозділі 4.4 «Екзегеза “освячення ножів” у поемі “Гайдамаки”» (с. 353–

371), присвяченому осмисленню співвідношення духовного й мілітарного у 
Шевченковій поезії,  поставлено у християнський історичний (діахронний) 

контекст, чого досі, здається, ще ніхто не робив, принаймні з таким 
ґрунтовним знанням справи. Авторка сміливо й посутньо занурюється у 

кардинальну проблему співвідношення християнського братолюбства й 
миролюбства – та язичницької войовничості , непротивлення злу 

насильством – і війни, любові – та зброї тощо. З Євангелії від Йоана знаємо, 
що, коли Пілат спитав Христа, за що саме його переслідують юдеї, Христос 

відповів: «Царство моє не від світу цього. Було б моє царство від цього 
світу, то сторожа моя була  б воювала, щоби мене не видали юдеям» (Йоан 
18: 36). Як показано в дисертації, опускаючись від небесного «любомудрія» 

до земних, історичних потреб, в умовах хрестових походів, а особливо 
загрози з боку Османської імперії християнські теологи розробляли 

концепції «філософії війни». У католицизмі умотивовувалась доцільність 
«священної війни» (як-от хрестові походи), а у візантійському православ’ї –  

«справедливої війни» (оборона займаних земель, народу, віри) (с. 355–359). 
Таким чином, християнство, спрямоване на своїх початках до найвищих 

сакральних, Божих вартощів, в історичному розвитку змушене було 
пристосовуватися до грішного земного світу. В такому контексті не 

видається аж надто парадоксальним освячення гайдамацьких ножів  (за 
небезпідставним здогадом авторки, ятаганів – с. 366), до чого вдаються 

священики у Шевченкових «Гайдамаках» (с. 355), то більше, що «чин 
освячення зброї уже був «конституйований» у «Требнику» Петра Могили 
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(1646) (с. 365). Водночас, за слушним спостереженням дисертантки, у поемі 
«Гайдамаки» (1839–1841) «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”», хоча згодом (1845) «відгуки цієї метафори 

проступають у авторській позиції щодо образу гайдамаки в історії» у 
пізнішому вірші «Холодний Яр» (с. 362–363). Істотним є й інше 

новаторське  спостереження дисертантки – про те, що «підтекстова 
метафора “Христового воїнства”, що натяком, на рівні культурного коду 

проведена в “Гайдамаках”, знаходить своє втілення в авторемінісценціях у 
поемі “Неофіти”» (с. 363), де цю войовничу, по-язичницькому наснажену 

метафору середньовічного християнства переосмислено в дусі первісного 
духового християнства: «Не месники внучата тії, / Христові воїни святії! / І 

без огня і без ножа / Стратеги Божії воспрянуть».  
Дисертантка доводить, що образ благочинного з Шевченкових 

«Гайдамаків» «цілком вкладається в етичні категорії “Христового воїна” 
саме візантійського штибу, оскільки західна модель для “Христового 

воїна”/духовної особи не накладає заборони на поєднання моральних 
імперативів аскези та вищих цінностей військової доблесті»  (с. 369–370). 
Інакше кажучи, за візантійською традицією, на відміну від середньовічної 

католицької, духовна особа може освячувати зброю, але не брати її до рук і 
не ставати воїном. Києворуські тексти, як з’ясувала дисертантка, також 

були орієнтовані на візантійське «розмежування етичних функцій “земного 
воїна”/світської особи, що стала на захист рідної землі, – та “воїнства 

Христового”/духовних осіб», і «ця візантійська модель, за якою зброєю 
священика є виключно “меч духовний”, тобто слово, близька для образу 

ігумена з поеми “Гайдамаки”» (с. 370). Тим часом козацька епоха з її 
частими походами, війнами, у тому й на релігійному ґрунті, внесла зміни в 

поставу наддніпрянських священнослужителів. У «Чорній раді» 
Пантелеймона Куліша, православного християнина, одним із першорядних 

є образ попа й полковника Івана Шрама, прототипом якого став 
паволоцький полковник, а потім священик Іван Попович (Попенко). 
Щоправда, в дійсності той спочатку був полковником, а потім зробився 

священиком, і такий перехід з козацького стану до духовного (переважно з 
козака на ченця під старість) був поширений за козацьких часів. Куліш же 

зображує, як священик стає козацьким полковником і при тому виконує 
принагідно функції священика. Наскільки це історично вірогідно – ще 

належить з’ясувати, і до цього, власне, й спонукає монографія Ольги Бігун, 
змушуючи задуматися над питанням, яке раніше проходило повз увагу 

кулішезнавців.    
Оригінальним, хоча дискусійним, є запропоноване в дисертації 

трактування Шевченкового вірша «Пророк». За усталеним у сучасному 
шевченкознавстві розумінням, у цій поезії, як і у вірші «Саул», опрацьовано 

біблійну легенду (1 Цар. 8–10; за Біблією в перекл. І. Хоменка: І Самуїл 8–
10) про те, як давні євреї зажадали від старого пророка Самуїла, що давав 
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лад їхній громаді, обрати їм царя, і той, за велінням Господа, помазав на 
царство Саула (кінець ХІ ст. до Р. Х.), що згодом став не лише засновником 

Ізраїльсько-Юдейського царства, а й лютим тираном (Шевченко Т. Зібрання 
творів: У 6 т. – К., 2003. – Т. 2: Поезія 1847–1861. – С. 109; 613–615). У 
вірші «Пророк» «лукавим» людям, що зневажили посланого їм Богом 

пророка, «мужа свята», і жадають мати власного царя, Бог посилає 
жорстокого деспота. Така Божа кара – заслужена і справедлива. Натомість 

Ольга Бігун пов’язує у цьому вірші образ пророка, якого Творець,  «любя 
отих людей», «послав на землю» «Свою любов благовістить! / Святую 

правду возвістить!», із євангельським образом Ісуса Христа, покликуючись 
при цьому на слова апостола Йоана: «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) (с. 343). Думається, для такого несподіваного 
зіставлення, а звідси й деякого переакцентування Шевченкового твору є 

підстави: не відкидаючи походження вірша «Пророк» од старозавітної 
легенди, варто визнати, що в художньому мисленні поета в ході розбудови 

образу центрального персонажа ремінісцентно й асоціативно поєдналися 
два біблійні образи — пророка Самуїла й Сина Божого Ісуса Христа.  

 Новаторським і досить переконливим є трактування в дисертації 

Шевченкового «заповіту» «Як умру, то поховайте…» (підрозділ 4.5 
«Джерела символізму Шевченкового “Заповіту”», с. 385–386), на відміну 

від низки довільних і тенденційних інтерпретацій цього вірша, що 
з’явилися наприкінці 1980-х і пізніших років.  

В окремих моментах обговорювана дисертація потребує прояснень та 
уточнень. У підрозділі «І ми, читая, оживаєм…”: апологія книжності (на 

матеріалі “Москалевої криниці”)» (с. 224–239) варто було чіткіше 
окреслити, в яких місцях дисертації йдеться про рукописну книжку, а в 

яких – про друковану. Візантія (1453) не знала культури книгодрукування, 
яке з’явилося у Європі щойно другої половини XV ст., тобто вже після 

падіння Візантійської імперії (1453). Дисертантка спорадично вживає вислів 
«пам’ятки давньоруської писемності» (с. 228), але не акцентує, що 
«давньоруська книжність» суто писемна (в авторефераті термін 

«давньоруський», там, де він стосується Київської Русі, слушно замінено на 
«києворуський»). Тим часом культура книгописання і культура 

книгодрукування – це різні речі. Віктор Гюґо в романі «Собор Паризької 
Богоматері» цілу вставну статтю присвятив тій культурній революції, яку, 

на його думку, здійснило запровадження книгодрукування , котре він 
протиставляв архітектурі як «панівній формі писемності», «гранітній 

книзі». Рукописну книгу, яка існує в одному примірнику або небагатьох 
копіях, письменник пов’язував із теократією, а друковану, поширювану в 

багатьох примірниках, – з демократією. Візантія зупинилася на етапі 
теократичного книговиробництва, витворивши, втім, його високу естетичну 

культуру. У цьому теж її своєрідна, візантійська, специфіка.  
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 Щодо Шевченка в дисертації мовиться про те, що змалку його досвід 
ознайомлення з книжковою культурою зводився до «видань» (с. 234), тобто 

друкованої продукції. «Книжку з кунштиками», яку прихопив малий Тарас, 
утікаючи від дяківської науки, дисертантка трактує, услід за Дмитром 
Антоновичем, як «якесь із дешевих старих видань, друкованих старими 

черенками», за припущенням дисертантки – видань Псалтиря або 
Часослова, прикрашених «кунштом» – старовинною гравюрою (с. 234). І 

далі Ольга Бігун зазначає: «Наслідком захоплень бароковим кунштом у 
дяківській школі стало й те, що почерк Т. Шевченка в подальшому зберіг 

деякі прикметні риси українського скоропису XVIII ст.» (с. 235), хоча знову 
покликується на спостереження Дмитра Антоновича про те, що Шевченко 

«рисував у стилі заголовних літер наших стародруків». Від себе 
дисертантка твердить, що «Шевченкова рецепція орнаментування книги 

<…> сягає традицій українських стародруків», хоча тут же обумовлюється: 
«Дослідники стародруків зазначають, що такий орнамент характерний для 

рукописних книг XVI–XVII ст. <…>» (с. 235). Неповним і неточним є 
висновок до цього підрозділу: «Художньо-естетичне сприйняття книги як 

давнього стародруку та Шевченкова рецепція орнаментування книги сягає 
давніх традицій українського книгодрукування» (с. 239), адже Шевченко 
користувався також рукописними книгами. (До того ж вислів «давнього 

стародруку» є тавтологією, треба просто: «стародруку».) У зв’язку з цим 
дисертація потребує чіткішого розрізнення таких понять, як «стародрук», 

«рукописна книга», а також «список» (бо вислів «списую Сковороду» у 
віршованому посланні «А. О. Козачковському» стосується, правдоподібно, 

переписування зі списку, а не з рукописної книги). Відповідно, треба 
диференціювати рецепцію «стародруків», «рукописних книг» і «списків» у 

творчому мисленні Шевченка. Постають запитання: що власне з писемної 
візантійської традиції, з її культури письма та рукописної книги сприйняв 

Шевченко? Наскільки він був ознайомлений з києворуською та 
староукраїнською писемною книгою, пов’язаною (і в чому) з візантійською 

культурою книгописання? Чи тримав у руках якісь примірники 
візантійської рукописної книги? У яких приватних та публічних бібліотеках 
натрапляв на них, мав змогу бодай візуально ознайомитися з ними?      

 Варто уточнити й таке твердження дисертантки: «Перейнята у Візантії 
інвектива [мабуть, ідеологія. – Є. Н.] новітнього оплоту християнства саме 

на слов’янських землях забарвлює месійні візії ідеологів слов’янських 
народностей флером власної винятковості та обраності» (с. 177). Месіанізм 

польських романтиків (А. Міцкевича, Ю. Словацького, З. Красінського), 
католиків за віросповіданням, був пов’язаний не з візантійською ідеологією, 

а безпосередньо з Новим і Старим Завітом, і польський месіанізм біблійного 
походження мав більший вплив на месіанізм українських романтиків, ніж 

візантійські імпульси. Досить вказати на згадані в дисертації   «Księgi 
narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego» Міцкевича (у дисертації неточно: 

«Книга…» замість «Книги…») та написану під їхнім впливом «[Книгу 
буття українського народу]» Миколи Костомарова. До речі, в рукописі 
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Костомарова не зазначено «книги», як твердить дисертантка (с. 178). 
Список, що його жандарми знайшли у Костомарова, був без назви, а список 

(теж рукою Костомарова), знайдений під час обшуку у Миколи Гулака, мав 
назву «Закон Божий», яку дописав жандарм (Кирило-Мефодіївське 
товариство: У 3 т. – К., 1990. – Т. 1. – С. 152, 250). За спогадом 

Костомарова, він не причетний до назви «Закон Божий»  (Костомаров Н. И. 
Автобиография // Костомаров Н. И. Исторические произведения. 

Автобиография. – 2-е изд. – К., 1990. – С. 481, 485), а протоколи допитів 
кириломефодіївців свідчать, що ця назва (неформальна) вийшла з їхнього 

середовища (Кирило-Мефодіївське товариство. – Т. 1. – С. 26, 28, 44, 152, 
153, 250, 394, 413, 490). 

Як з’ясував Григорій Якович Сергієнко (Сергієнко Г. Я. Шевченко і 
Київ: Історико-біографічний нарис. – К., 1987. – С. 102), широковживану 

тепер назву уперше дав цьому творові Пантелеймон Куліш – у 
російськомовних «Воспоминаниях о Николае Ивановиче Костомарове», де 

зазначив її російською мовою: «Книга Бытия Украинского народа» (Новь. – 
1885. – Т. 4. – № 13. – С. 67). Михайло Возняк у своєму виданні цієї 

пам’ятки замінив у перекладі Кулішевої назви слово «Книга» на «Книги»: 
Костомаров М. Книги битія українського народу. – Львів; Київ, 1921. 
Думається, доцільно називати цю пам’ятку за тими назвами, що вийшли з 

кола кириломефодіївців, притім беручи обидві назви у квадратові дужки: 
«[Закон Божий]» («[Книга буття українського народу]») (Нахлік Є. 

Пантелеймон Куліш: Особистість, письменник, мислитель: У 2 т. – К., 2007. 
– Т. 1: Життя Пантелеймона Куліша. – С. 43–44). В авторефераті Ольги 

Бігун вжито обидві назви (без дужок), притім другу – в редакції М. Возняка: 
«Закон Божий« («Книги буття українського народу») (с. 15). 

Ці часткові зауваження жодним чином не підважують концептуальної 
новизни, глибини та цілісності дисертації Ольги Бігун, аргументованості її 

висновків і наукової ваги її роботи. Важливо підкреслити, що дослідження 
виконане на рівні передових надбань оновленого шевченкознавства. 

Назагал є всі підстави ствердити, що в шерезі нових праць, виданих торік до 
200-річчя від дня народження поета, з’явилася ґрунтовна новаторська 
монографія про амбівалентне сприйняття візантійства у духовому світі 

Шевченка, яка належить до найбільших здобутків сучасного 
шевченкознавства. Варто окремо відзначити добрий науковий стиль 

викладу, ясний, логічний, доказовий, завдяки чому авторські думки 
надаються до швидкого й легкого сприйняття. Крім монографії-дисертації, 

Ольга Бігун опублікувала 29 наукових статей у фахових вітчизняних 
виданнях і 8 – у фахових закордонних, має ще 2 додаткові публікації – в 

усіх цих статтях достатньо повно викладено основний зміст, новизну, 
наукові положення і висновки винесеної на захист роботи. В авторефераті 

сконденсовано й чітко викладено її засновки, методологію, доводи, 
структуру, висновки та моменти апробації.  

Дисертація, у якій розгляд Шевченкової творчості поставлено в 
контекст візантійської культури та давньої української літератури, 
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послідовно виконана за двома заявленими спеціальностями (10.01.05 – 
порівняльне літературознавство та 10.01.01 – українська література) і 

повністю відповідає «Порядку присудження наукових ступенів і 
присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника». 
Вищесказане дає всі підстави зробити беззастережний висновок, що Ольга 

Альбертівна Бігун цілком заслуговує присудження їй наукового ступеня 
доктора філологічних наук за обома зазначеними спеціальностями.   

 
Євген Казимирович Нахлік, 

доктор філологічних наук, професор,  
член-кореспондент НАН України,  

директор Інституту Івана Франка НАН України 
8 жовтня 2015 р. 
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В і д г у к  

офіційного опонента доктора філологічних наук,  

професора Григорія Клочека  на докторську дисертацію  

Ольги Бігун  

«Амбівалентність візантійства у творчості Тараса Шевченка».  

 

Спеціальність: 10.01.05 – порівняльне літературознавство 

             10.01.01 – українська література  

 

 Релігійність Тараса Шевченка завжди була дражливою темою. Списів 

навколо неї поламано чимало. З одного боку, творчість поета давала багато 

підстав оголошувати його мало чи не атеїстом (що й не раз було роблено 

радянськими ортодоксами від літературознавства), з іншого – тратилися 

величезні зусилля довести глибоку релігійність поета. Були випадки, коли 

самі церковники проголошували заборону на окремі твори поета – як це 

вчинили свого часу окремі західноукраїнські священики греко-

католицького обряду стосовно Шевченкової поеми «Марія».  

 Поява монографії Ольги Бігун «Byzantinum: pro et contra 

(Амбівалентність візантійства у творчості Тараса Шевченка)» якщо і не 

вирішує проблему релігійності українського Пророка (бо, насправді, ця 

проблема взагалі не може бути вирішена остаточно), то прояснює чимало  

важливих моментів, котрі є суттєвими для формування по-справжньому 

наукової концепції релігійності поета. І якщо кажу про неможливість 

вирішити цю проблему остаточно, то виходжу з її аналогії до проблематики 

високохудожнього літературного твору, смислові глибини якого є 

невичерпними і ніколи не піддаються однозначному трактуванню. Та все ж 

створення переконливої наукової концепції релігійності Тараса Шевченка, є 

справою необхідною для більш повного, тобто більш системного розуміння 

його творчості. 

З метою пояснити своє розуміння актуальності проблемати, якій 

присвячена дисертація, та й рівень її наукової реалізації, змушений вдатися 

до наступних просторів роздумів. 

 Які ж важливі моменти в концепції релігійності поета допомагає 

осягнути дисертаційне дослідження Ольги Бігун?  

 Перше і основне: дисертація «працює» на вибудовування загальної 

схеми, осмислення якої наближає нас до більш чіткого розуміння, сказати б, 

природи релігійності Тараса Шевченка.  

 Що це за схема?  
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Культура майже тисячолітньої Візантійської імперії і справді була 

потужною. У цьому переконуєшся, якщо побуваєш у знаменитому 

Константинопольському соборі Святої Софії. Цей найбільший храм у 

християнському світі вражає величчю, змушує дивуватися можливостям 

людини, яка спромоглася на таку будову.  

 Особливістю візантійської церкви була не тільки багата, добре 

канонізована обрядовість, а й тісна єдність з імператорською владою. 

Формула «православие, самодержавие, народность»  (рос.), яка була 

сформульована графом Уваровим і яка дуже сподобалася імператору 

Миколі І, фактично стала російською національною ідеєю, яка дожила до 

нашого часу. Російська православна церква вважає і продовжує вважати 

себе прямою наступницею  візантійської церкви, а Москва весь час 

претендує бути «третім Римом».  

 Ідеологічна формула «православие, самодержавие, народность», 

насправді виявилася засобом консервації духовного життя суспільства. 

Російське «православіє», зрощене з імперським політичним мисленням, 

само не мінялося і впливало як консервуюча, а по-суті реакційна сила на 

суспільну свідомість. У наш час ми стаємо свідками цієї законсервованості 

російської національної свідомості з її «скрепами», ідеологією «руського 

мира» та 86-ма відсотками підтримки президента Путіна.  

 Інші дві гілки християнства – католицизм та протестантизм – суттєво 

відрізняються від православ’я тим, що вони цілком незалежні від державної 

влади і завдяки цьому вельми мобільні в пристосуванні до нових обставин.  

 Вже не раз помічено, що країни, населення яких належить до 

православної гілки християнства, в суто економічному плані серйозно 

відстають від країн, населення яких сповідує католицизм та протестантизм. 

Особливо успішними в соціально-економічному плані є країни, де домінує 

протестантство з усіма його  різновидами (скандинавські країни, Австралія, 

Нова Зеландія, Великобританія, США та ін.). Зауважимо: власне 

протестантизм несе в собі найменше проявів візантійства.  

 Вдаюся до такого просторого і ніби зовсім «не по темі» вступу саме 

тому, що він допомагає краще зрозуміти особливості релігійності Тараса 

Шевченка. Як справедливо стверджує дисертантка на стор. 264 своєї 

монографії, Тарас Шевченко ототожнював усе «візантійське» з імперським 

режимом Росії.  

 Ольга Бігун приводить низку красномовних цитат із «Щоденника» 

Шевченка (стор. 77) – всі вони характеризують рецепцію російської 

православної церкву в багатьох аспектах (іконографія, обрядовість, 

поведінка священиків…). На жаль, дисертантка розмістила ці 
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висловлювання у посиланнях. Проте, думається, вони потребували значно 

детальнішої інтерпретації в окремому підрозділі  чи розділі – це дало б 

змогу увиразнити, вкрай негативне ставлення Шевченка до російської 

православної церкви, у якій візантійство химерно поєднувалося із 

золотоординством. Про таке поєднання Ольга Бігун неодноразово вела 

мову, але справа в тому, що власне момент критичного ставлення Шевченка 

до російського православ’я мав би бути одним із смислових центрів 

дослідження. Глибока та детальна інтерпретація такого ставлення фактично 

дає ключ до розуміння релігійності поета. Як на мене, Шевченкове не 

сприйняття російського православ’я є одним із вражаючих свідчень 

його здатності геніально проникати в суть речей та явищ – тобто є 

одним із яскраво проявлених ознак його пророчості. І він не помилявся у 

своєму негативному ставленні до російської імперської церкви, яка на 

українських теренах проявляла та й продовжує проявляти свою 

антиукраїнську імперську сутність.  

 Для Шевченка як людини глибоко віруючої, який ще в дитинстві 

переживав глибокі молитовні моменти («А я собі у бур’яні / Молюся Богу… 

І не знаю, / Чого маленькому мені / Тоді так приязно молилось…»), і який, 

переживши на засланні пекельні страждання, признавався в одному з листів 

про свої саморефлексії як справжнього християнина, відсутність своєї 

церкви створювала йому дискомфортну ситуацію. Щоправда, вона 

пом’якшувалася тим, що на Україні російська православна церква певною 

мірою втрачала свою ортодоксальність – звідси і таке прихильне ставлення 

Шевченка до «золотоверхого Києва», якісь трепетні переживання різдвяних 

та великодніх свят, які не раз зустрічаються в його поезіях та прозових 

творах.  

 Ось чому Тарас Шевченко шукав свій шлях до Бога. Ось чому, як 

пише Ольга Бігун, «дослідники Шевченкової спадщини не виключають 

типологічні збіги окремих художніх концептів з протестантською 

ідеологією, яку помітив ще М. Драгоманов…» (с. 206).  

 На вибудовування щойно окресленої концептуальної схеми і 

«працює»  дисертація. В цьому і полягає її актуальність.  

 А тепер – конкретніше про це дисертаційне дослідження. У першу 

чергу відзначимо сумлінність у здійсненні по-справжньому величезної 

дослідницько-пошукової роботи, виконаної дисертанткою. Її дисертація 

нагадує енциклопедію на тему «Візантійство Тараса Шевченка»: здається, 

що на всі питання, які стосуються цієї проблематики, можна знайти 

відповіді у її монографії, котра представлена як дисертація. (До речі, цей 

спосіб подання дисертації у формі монографії не тільки не викликає 
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заперечень, а, навпаки, він вартий наслідування). Щоправда, осмислення 

візантійства як явища феноменального і, водночас, виключно складного та 

внутрішньо суперечливого, породило величезну літературу, і я не 

переконаний, що дисертантка, виконавши величезний обсяг роботи, 

спромоглася вибрати із цього огрому текстів, найбільш потрібні для її теми 

праці. Але прагнення такі у неї були. І зроблено нею багато. Тому і 

стверджую, що її робота позначена енциклопедизмом. 

 Назва дисертації/монографії «Амбівалентність візантійства у 

творчості Тараса Шевченка» є цілком виправданою. Ця амбівалентність 

простежується наскрізно – починаючи від неоднозначного трактування 

самої категорії «візантійство» і детально-скрупульозного простеження 

Шевченкової рецепції візантійства, що і справді позначена 

амбівалентністю. Дослідниця чітко констатує: «Візантійство у позитивному 

розумінні, що асоціюється з християнською духовністю, а разом з тим 

уособлює церковний обряд, архітектуру, іконопис поет сприймає як 

невід’ємний чинник культури українського народу» (с. 388). «Натомість, – 

пише дослідниця, – 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» (с. 388).  

 Кожний із чотирьох розділів монографії переконливо структурований. 

Сама структуризація дослідження здійснена таким чином, що проблема 

візантійства Тараса Шевченка досліджена системно, тобто інтерпретації 

піддано усі можливі складові проблеми, а саме: візантійську концепцію 

святості у творах поета; символіку книги, особливу увагу при цьому 

звернено на Біблійну топіку та конгеніальні переклади «Псалмів 

Давидових»; на тему чернецтва, на екзегезу «освячення ножів» в поемі 

«Гайдамаки» і ще на багато інших проблем, що пов’язані з темою 

візантійства. Цілком органічним і виправданим у дисертації є часті апеляції 

до староукраїнської книжності, в якій дисертантка виявляла деякі витоки 

Шевченкового візантійства. Значна увага приділена відображенню 

візантійства в живописній спадщині поета.  

Є багато підстав вважати, що основні завдання, поставлені в 

дисертації, успішно вирішені. А саме: досліджено, як співвідносяться 

світоглядні орієнтири та філософсько-естетичні досягнення Тараса 

Шевченка зі смислами релігійного характеру, що виражені в його художній 

творчості; з’ясовані витоки амбівалентності Шевченкового візантійства; 

проаналізовані зовнішні впливи: історичні джерела (Е.Гіббон), твори 

українських релігійних діячів (І. Кониський,П. Могила, Д. Туптало та ін.); 
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розгорнуто візантійський образно-смисловий субстрат творів у наукову 

парадигму; розбудована порівняльна концепція, пов’язана з глибинними 

домінантами візантійської християнської духовності, що виразно проявлені 

в українській словесній культурі; обґрунтовано використання елементів 

східної школи іконографії в біблійних сюжетах малярських творів 

Т. Шевченка. Цей перелік досліджених питань є далеко не повним. 

 В осягненні кожної із щойно згаданих і не згаданих проблем помітний 

один алгоритм, одна дослідницька стратегія: перед тим, як приступити до 

аналізу суто Шевченкового текстового матеріалу, дослідниця здійснює 

ґрунтовні так звані «підводки», завдання яких полягає у детальному 

висвітленні дискурсу, на тлі якого розглядатиметься аналізована конкретна 

проблема, що наявна у Шевченкових текстах. Такий підхід цілком 

виправданий з точки зору дослідницької методики. Але при цьому 

проявляється один негативний момент, який, на мій погляд, є чи не 

найголовнішим недоліком дисертаційного дослідження, а саме: Шевченкові 

поетичні тексти Ольга Альбертівна аналізує вельми загально. Йдеться, до 

речі, про типовий недолік нашого шевченкознавства, а саме: у нас фактично 

недостатньо культивується найдетальніший аналіз окремого твору, тобто 

такий аналіз, котрий дозволив би експлікувати з бездонних смислових 

глибин Шевченкових поетичних текстів художні смисли, які суттєво 

збагачували б шевченкознавчий дискурс. Шевченкознавство загалом то 

втомилося від «перевиробництва» загальних, не «добутих» безпосередньо з 

поетичних текстів тверджень. А для цього необхідна відповідна культура 

аналізу окремого поетичного твору. 

Маємо зрозуміти, що високохудожній текст є текстом цілісним, а це 

означає, що художні смисли, ним генеровані, теж є цілісними, тобто у своїй 

суті системно завершеними. Це «залізна» закономірність, котра погано 

усвідомлена в нашій науці про літературу. Мистецтво аналізу окремого 

твору якраз і полягає в тому, щоб виявити його художні смисли у їх 

цілісності. Власне такі цілісні смисли, «добуті» із абсолютно довершених у 

художньому плані Шевченкових текстів здатні збагатити існуючий 

шевченкознавчий дискурс.  

 Щоб не бути голослівним, пошлюся на окремі приклади. У Шевченка 

є низка творів, детальний аналіз яких, зроблений під певним тематичним 

кутом із застосуванням відповідних інтерпретаційних технологій, здатний 

сформувати цілісні смисли, що характеризують не тільки його ставлення 

поета до візантійства, а й пошуки ним свого шляху до Бога. Скажімо, з 

поеми «Кавказ» вичитується цілісна, завершена концепція російської 

православної церкви як такої, що ідеологічно обслуговує самодержавство. 
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Вона всуціль лукава і далека від істинної віри. І водночас у цій же поемі 

відчутна глибока віра у Бога як у вищу справедливість: 

  

   Встане правда! встане воля!  

   І тобі одному  

   Помоляться всі язики  

   Во віки і віки.  

 

 Аналіз поеми «Марія» здатний сформувати концепцію відходу 

Шевченка від суто ортодоксальних, тобто візантійських уявлень про 

біблійні сюжети. Він візуалізує ці сюжети з позицій видатних художників 

епохи Відродження – у цій поемі є кілька чудово виписаних словом картин 

на популярну серед художників ренесансу тему про «святе сімейство». Не 

кажу вже про делікатно висловлений сумнів щодо непорочності діви Марії 

– сумнів, котрий дає підстави проводити аналогії з протестанством. 

Цілком конкретну концепцію, що стосується дражливої теми 

канонізації святих, вичитується в поемі «Царі», де він – подумати тільки! – 

критично відізвався про деякі факти із житія святого Володимира, 

хрестителя Русі.  І так – далі.  

 Звичайно ж, треба погодитися, що всі названі і не названі тут твори 

тою чи тою мірою розглядаються у дисертації, але моє зауваження 

стосується побажання розглядати ключові для розуміння релігійності 

Шевченкових творів, умовно кажучи, «під мікроскопом», бо саме таким 

чином в сучасних умовах можливе збагачення шевченкознавчого дискурсу. 

І «Кавказ», і «Неофіти», і «Марія» та деякі інші твори  потребують більш 

детального аналізу – бажано було б для них відвести окремі підрозділи.  

 Та все ж, не зважаючи на ці зауваження, треба відзначити 

енциклопедизм дослідження, його інформаційну щільність, котра 

породжена  високою науковою сумлінністю дослідниці.  І якщо мої 

побажання стосуються недостатньої уваги до цілісного аналізу окремих 

поетичних творів, з допомогою яких можна було б виявляти та 

формулювати концептуальні смисли, то йдеться взагалі про проблему, 

актуальну для сучасного шевченкознавства.  

Дисертація пройшла серйозну апробацію: проголошені доповіді на 

багатьох всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. 

Результати дослідження опубліковано в монографії та в 39 наукових 

публікаціях, з яких 29 – у фахових виданнях України, 8 – у наукових 

часописах інших держав, 2 – додаткові. Особливо хочу відзначити , що 
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монографія «Byzantinum: pro et contra (Амбівалентність візантійства у 

творчості Тараса Шевченка)» розглянута в багатьох рецензіях.  

 Ще раз наголошую на прийнятності захисту дисертації у формі 

монографії. Автореферат виражає основні змістові моменти дисертаційного 

дослідження.  

 ВИСНОВОК. Дисертація/монографія «Амбівалентність 

візантійства у творчості Тараса Шевченка» є важливим внеском в 

сучасне шевченкознавство, і заслуговує, щоб її автору, Ользі 

Альбертівні Бігун, була присуджена наукова ступінь доктора 

філологічних наук зі спеціальностей 10.01.05 (порівняльне  

літературознавство) та 10.01.01 (українська література).  

    

       Клочек Григорій Дмитрович,  

      професор, доктор філологічних наук,  

      завідувач кафедри української 

літератури  

      Кіровоградського державного  

      педагогічного університету  

імені Володимира Винниченка  

27. 09. 2015 року 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 


