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Та рас Шев чен ко як воісти ну на род ний ми тець
успад ку вав усі та лан ти й ду ховні ри си сво го дав ньо го,
життєздат но го, вільно люб но го, ве ли ко душ но го на ро ду.
Та рас Гри го ро вич ся гнув вер хо вин ук раїнської і все -
людської куль ту ри як геніаль ний по ет, мис ли тель, ху -
дож ник$ака демік. Мав він і ве ли кий співо чий дар. Як
свідчить йо го щи рий то ва риш Лев Же м чуж ни ков (відо -
мий ук раїнський і російський ху дож ник, фоль к ло рист,
пра внук ос тан ньо го ге ть ма на Ук раїни Ки ри ла Ро зу -
мовсько го), Шев чен ко "співав приємним го ло сом,
цілко ви то зберіга ю чи ха рак тер на род ний, гли бо ко
відчу вав, що співав". Си лою всіх цих та лантів у ор -
ганічній єдності й по за ча со вою етич ною сут тю сло ва
Та рас Шев чен ко здо був най ви ще все на род не виз нан ня
по ета як ду хов но го провидця — Бать ка Та ра са, Ве ли ко -
го Коб за ря. По за ча совість ети ки оз на чає бу ти лю ди ною
на пе рекір усь о му ми ну що му, і най ви щою етич ною
озна кою є мо ральність — са мо усвідом лен ня се бе лю -
ди ною. І най ви щим ви я вом мо раль ності є совість. Усе
це одвіку ста но вить ду хов ну сутність на ших на род них
співців — коб зарів. Си ла мо раль ної дієвості коб -
зарсько го сло ва в єдності істин но го мис лен ня й пра -
вед но го діян ня, в совісності на ших ду хов них по движ -
ників. Звідси й рідкісна мо раль на дієвість
Шев чен ко во го сло ва. Суть Шев чен ко вої ети ки в
совісності твор ця, в єдності йо го лю ди но люб ства й до -
б родіян ня (тільки в лю бові вся ке діян ня стає до ско на -
лим, мо раль ним). Та рас Шев чен ко — один з най -
совісніших митців на землі. Совісність, не
са мо лю бивість — провідні ри си йо го осо би с тості. Чес -
не, не егоїстич не Шев чен ко ве сло во звер не не і до сво го
на ро ду, й до всіх на родів пла не ти од но час но, во но
наділяє всіх лю дей світлом співчут тя, співпе ре жи ван ня,
взаємо до по мо ги. Усі ці та лан ти й ду ховні якості Та рас
ус пад ку вав без по се ред ньо від батьків, усе це пе ре да -
ло ся йо му як ге не тич ний спа док по гли бо ко му ро до во -
му ко ре ню від ба га ть ох по колінь предків. Корінь Та ра -
со во го ро до во ду роз га лу жен ня ми своїми ся гає Кар пат
і Подніпров'я, єдна ю чи в собі всю Ук раїну…

Тон ко го чут тя й про ник ли во го ро зу му чо ловіком був
Та расів бать ко, що, відхо дя чи з цьо го світу, так му д ро
роз су див між дітьми свою не за вид ну спад щи ну: "Си -
нові Та ра су із мо го ха зяй ства нічо го не тре ба, — він не
бу де аби я ким чо ловіком: з йо го бу де або щось ду же до -
бре, або ве ли ке ле да що; для йо го моє наслідство нічо -

го не бу де зна чить або нічо го не по мо же". Та рас ус пад -
ку вав від батьків най ко ш товніші ду ховні скар би ро ду.
Бать ко роз г ледів у си нові світло на ро джу ва ний дух…

Не ста ло батьків. І, здається, вся не чисть зем на ра -
зом на посіла ся зве с ти зі світу цю світлу ди ти ну — за -
тем ни ти, умер т ви ти яс ний промінь ро до во го, на род но -
го ду ху, поз ба ви ти лю дей геніаль но го провидця. Ось
що зга дує стар ша Та ра со ва се с т ра, ніжна йо го піклу -
валь ни ця Ка те ри на: "При блу дою йо го… зва ли, єй$бо гу.
Бу ло, оце й не вид но, як во но рип і ввійде ти хень ко до
ха ти, ся де собі на лаві та все мов чить. Нічо го в світі у
ньо го не до пи таєшся: чи йо го про гна ли відтіля, чи йо го
би ли, чи їсти йо му не да ва ли. Бу ло, манівця ми хо дить,
геть попід дібро вою, та че рез Гар бузів яр, та че рез ле -
ва ди, та мо гил ка ми. І як прий шло раз во но, то так впа -
ло гру доч кою і за сну ло на лаві, а я як за гля ну йо му в го -
ло ву, аж у йо го, про ба чай те… в го лові… як у сви ня чо му
стегні… Еге, от аке бу ло, а далі ви с тер ба ло… Ніхто й не
сподіва в ся з ньо го чо ловіка".

На ро ди в ся Та рас 1814 ро ку у ти м ча совій
батьківській оселі по ряд з ха тою діду ся сво го по ма тері
Яки ма Іва но ви ча Бой ка в селі Мо ринці, де на ро ди лась і
ви рос ла нень ка йо го Ка те ри на. Нень чин рід Бойків по -
хо дить із Се редніх Кар пат, з особ ли вої етнічної па рості
ук раїнців — бойків. Бой ки — на щад ки дав ньо го
кельтсько го хлібо робсько$па с ту шо го на ро ду бойїв, бой
арів (бу к валь но: до стойні го с по дарі). В кінці 1815 р.
бать ки по вер ну ли ся в Ки рилівку, звідки ро дом Та расів
бать ко. Но ва осе ля їхня з виш ня ком ко ло ха ти й
розкішним сад ком бу ла по ряд із са ди бою діду ся —
Івана Андрійо ви ча Шев чен ка. В цих роз ко шах при ро ди
по ряд з найрідніши ми людь ми й по чи нається свідо ме
Та ра си ко ве жит тя. Ріс він лагідною, враз ли вою, чуй -
ною, щи рою ди ти ною, ду шею був прив'яза ний до
батьків, до се с тер і братів (мав три се с т ри і два бра ти).
Най дуж че лю бив ма му, бо й во на йо го лю би ли як ніко го.
Та радість і втіха ди тячі по тьма ри ли ся го рем: за не ду жа -
ла не ня й по мер ла со ро карічною, ко ли Та ра сові бу ло
дев'ять. По ча ло ся мо то рош не Та ра со ве сирітство при
ма чусі, бо як ма ма лю би ла си ноч ка, так ма чу ха не на -
виділа па син ка. Че рез півто ра ро ку не ста ло й бать ка —
про жив тільки со рок чо ти ри. І оди над ця тирічний Та рас
за ли шає дім і осе ляється у дя ка в школі як шко ляр і
дяків помічник. На той час хло пець прой шов уже до бру
на уку — шкільну й життєву. З вось ми років він нав ча в ся
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в школі (гра мо ти тоді вчи ли тільки офіційною
російською мо вою). Та го ловні знан ня Та рас за своїв
удо ма від рідних; це ду хов на тра диція на ро ду, про не се -
на крізь віки ро до вою пам'ят тю в роз маїтті життєвих
знань. Так одвіку з вуст в ус та, від по коління до по -
коління пе ре дається істин не, ре аль не життєве знан ня.
Те знан ня сприй мається дітьми без по се ред ньо від дідів
і батьків, і ніяким іншим спо со бом йо го не здо бу ти.

Ки рилівський дідусь Іван — на ща док дав ньо го ко -
зацько го ро ду, учас ник гай да мач чи ни — ви повідав до -
пит ли во му, кмітли во му ону кові історію сво го ро ду й на ро -
ду, історію рідно го краю. Ще в до бру по ру ро дин но го
ща с тя пе рей няв ма лень кий Та рас од діду ся Іва на най -
перші вра жен ня й знан ня жи вої історії та си лу ху дож ньої
оповіді, од діду ся Яки ма — по тяг до землі, од та та —
інтелігентність, по тяг до освіти, до ре мес ла, від ма ми —
до ма лю ван ня й співу (Та ра со ва нень ка сла ви лась
умінням ма лю ва ти квіти й співучістю). І всі рідні ра зом пе -
ре да ли хлоп чи кові най ко ш товніший ду хов ний скарб на -
ро ду — мо ву$мис лен ня. От ак у ран ньо му ди тя чо му віці
зав дя ки тур бо тливій рідні сфор му ва ло ся ду хов не яд ро
Та ра со вої осо би с тості. Ад же відо мо, що до ше с ти років
ди ти на от ри мує 95 відсотків усієї життєво не обхідної
інфор мації, вра хо ву ю чи й ге не тич ну. У Та ра са ра зом з
гли бо кою до пит ливістю ду же ра но роз ви ну ли ся
мрійливість і са мо заг либ лен ня, що зго дом по си лю ють ся
са мо тою сирітства. Ще шко ля рем Та рас відчу ває потяг
до по езії, по чи нає ма лю ва ти. З вірша ми йо му до ве ло ся
хо ва ти ся від са мо го мал ку все жит тя. Та нев далі по шу ки
вчи те ля ма лю ван ня скінчи ли ся тим, що 14$річно го Та ра -
са за би ра ють пра цю ва ти до поміщицько го маєтку як
кріпацько го си на. (Ли шається нез'ясо ва ним, як Та ра сові
бать ки опи ни ли ся в кріпа ках, ад же дідусь Іван Шев чен ко
і весь йо го рід був вільно го ко зацько го ста ну й не од роб -
ляв пан щи ни, так са мо як і дідусь Яким Бой ко був вільним
хлібо ро бом, пасічни ком і чу ма ком. Та рас, ус пад ку вав ши
ге но тип вільних предків, які ніко ли не бу ли ра ба ми, тяж ко
пе ре жи вав не при родній стан, що в ньо му опи ни лись йо -
го бать ки, бра ти, се с т ри й він сам, і не охо че потім зга ду -
вав своє підневільне юнац тво.) Че рез рік поміщик за би -
рає Та ра са з со бою спер шу до Вільно (нині Вільнюс), далі
до Пе тер бур га. Так 15$річним хлоп цем Та рас роз лу чи в ся
з своїм ро дом, на ро дом, рідним краєм. Роз лу ка три ва ла
14 років. За той час з ініціати ви кра щих лю дей Росії йо го
ви ку пи ли з кріпац тва, він став цілком зрілим по етом і ху -
дож ни ком, ви дав пер шу книж ку по езій "Коб зар" — за го -
во рив на весь світ мо вою сво го на ро ду, відкрив світові
кра су по чут тя й си лу дум ки ук раїнсько го сло ва.

"Ми ки то, рідний бра те!... будь ла с кав, на пи ши до
ме не так, як я до те бе пи шу, не по$мо с ковсько му, а
по$на шо му. …Не хай же я хоч че рез папір по чую рідне
сло во, не хай хоч раз по пла чу ве се ли ми сльо за ми, бо
мені тут так ста ло скуш но, що я вся ку ніч тільки й ба чу во
сні, що те бе, Кирилівку, та рідню, та бур'яни (ті бур'яни,
що ко лись хо ва в ся од шко ли); ве се ло ста не, про ки нусь,
за пла чу. Ще раз про шу, на пи ши мені пись мо, та
по$своєму, будь ла с кав — а не по$мо с ковсько му… До -
браніч.

Твій рідний брат Та рас Шев чен ко
Не за будь же, за раз на пи ши пись мо — та

по$своєму".
15 ли с то па да 1839. С.Пе тер бург.

(З ли с та Т.Г.Шев чен ка до М.Г.Шев чен ка.) 

Не за бу ло ся на чу жині, а на впа ки, зміцни ло ся все
те, що за ро ди ло ся в рідно му гнізді на волі ран ньо го ди -
тин ства. Са ме в рідній хаті — хра мові ро до во го ду ху, в
"сад ку виш не во му" — хра мові рідної при ро ди Та рас за -

своїв пра дав ню мо ву сво го на ро ду, і там упер ше з по -
туж ною си лою ви я ви ло ся в ма ло му Та ра сові одвічне
пра гнен ня твор чо го людсько го ду ху вир ва ти ся з не волі,
здо ла ти мо рок невігла с т ва, вий ти за межі звич но го й
вільною дум кою ся гну ти світло го без меж жя. У рідно му
гнізді про яс ни в ся ви со кий ор ли ний зір Та расів. У рідно -
му гнізді — в ро дині — за ро ди ло ся й ви я ви ло ся шо с те
людське чут тя — чут тя батьківщи ни, бо "Всяк є там, де
сер цем сам" (Гри горій Ско во ро да). Жит тя людське
невіддільне від рідної землі, не мож ли ве без рідної мо ви,
ад же в мові ви яв ляється са мосвідомість на ро ду, твор -
чий дух і життєвий досвід йо го по колінь; мо ва — ду хов -
ний ге но фонд на ро ду, спосіб бут тя етнічної са мосвідо -
мості. Ук раїнська мо ва — од на з най давніших мов світу,
вік її, як і інших слов'янських мов, вимірюється ти ся -
чоліття ми. На ша мо ва вит во ри ла ся в про цесі три ва лої
ет но куль тур ної се лекції (при род но го до бо ру) й зберігає
най давніші оз на ки мис лен ня на ших предків. Мо ву мож -
на швид ко за бу ти, але не мож ли во швид ко зміни ти. Мо -
ву виз на чає са ма при ро да краю і го с по дарсько$ду хов -
ний досвід на ро ду. У кож ної зем ної істо ти — свій го лос,
у кож но го на ро ду — своя мо ва. Відповідність мо ви$мис -
лен ня при роді краю — га рант еко логічної рівно ва ги. Мо -
ва на ро ду і йо го зем ля ста нов лять те життєве се ре до ви -
ще, що йо го тво рить і в ньо му са моздійснюється кож на
ок ре ма лю ди на і цілий на род. Шев чен ко своєю мо гут -
ньою енергією по чут тя і дум ки відно вив рідну мо ву в усіх
сфе рах жит тя на ро ду, по вер нув ук раїнсько му сло ву йо -
го одвічну універ сальність.

Олек сандр Шо ка ло

Під час знай ом ства з подіями Шев чен ко во го жит тя
мо же скла с ти ся вра жен ня, що во ни — на че лан цюг ви -
пад ко во с тей, який міг обірва ти ся в будь$яко му місці.
Справді, і прим ха поміщи ка Ен гель гар дта взя ти собі за
"ко зач ка" в по до рож до Вільна й Пе тер бур га ра но оси -
ротіло го Та ра са, і зустріч у Літньо му са ду з Іва ном Со -
шен ком, і пра ця у Ва си ля Ши ряєва з роз ма лю ван ня
інтер'єрів пе тер бурзьких те атрів, і об ста ви ни ви ку пу з
кріпац тва, на решті, вступ до Ака демії ми с тецтв у клас
Кар ла Брю лло ва — ці "схо дин ки" Шев чен ко во го зро с тан -
ня оперті на чеб то на не твер дий ґрунт збігу об ста вин.
Адже усі за ко ни і тра диції ми ко лаївської Росії бу ли спря -
мо вані про ти ви су нен ня на аван с це ну історії та ких лю дей,
як Шев чен ко. Але він усе ж та ки до сяг вер ши ни сла ви…

Став ши вільним, Шев чен ко не га яв жод но го дня.
По езія, ма лю нок, жи во пис цілком за по ло ни ли йо го. Він
бу к валь но упи ва в ся творчістю.

Уп ро довж се ми років нав чан ня з$під йо го пен зля,
олівця, гра версько го шти хе ля та офорт ної гол ки
ви$йшли не ли ше учнівські, а й викінчені, зрілі тво ри. Під
час нав чан ня він був тричі на го ро дже ний срібни ми ме -
да ля ми. За дов го до на дан ня у бе резні 1845 ро ку
офіційно го зван ня вільно го (не клас но го) ху дож ни ка
Шев чен ко уже пра цю вав на рівні про фесіональ но го
май стра.

Творчі й життєві пла ни Шев чен ка бу ли рап то во
обірвані. За до но сом про во ка то ра 5 квітня 1847 ро ку йо -
го бу ло за аре ш то ва но як чле на таємної політич ної ан -
тикріпо сницької ор ганізації — Ки ри ло$Ме фодіївсько го
то ва ри с т ва. У ньо го бу ло конфіско ва но зо ши ти з "кра -
моль ни ми" по езіями, аль бом з київськи ми етю да ми.

Ці па пе ри ста ли зви ну ва чу валь ни ми до ку мен та ми
про ти Шев чен ка. Про них бу ло до не се но са мо му ца -
реві. При суд був су во рий: за слан ня ря до вим сол да том
в Орен бурзький ок ре мий кор пус. За твер д жу ю чи ви рок,
Ми ко ла І влас но руч но на пи сав, щоб Шев чен ка три ма ли
під най су ворішим на гля дом і за бо ро ня ли йо му пи са ти
та ма лю ва ти.
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Дми т ро Сте по вик
8 черв ня 1847 р. Шев чен ка при вез ли до Орен бур -

га, звідти до Орської фор теці, де він мав відбу ва ти
сол датську служ бу. По ча ли ся місяці при низ ли вої му -
ш три. В Орен бурзі по ет по знай о ми в ся зі своїми зем -
ля ка ми Ф.Ла за ревським і С.Ле вицьким, які ста ли йо -
го дру зя ми й до по ма га ли йо му на за сланні, а в
Орській фор теці — з польськи ми політич ни ми за -
слан ця ми І.За вадським, С.Круліке ви чем, О.Фіше ром
та ін. В Орську він по ру шив царську за бо ро ну пи са ти:
свої нові тво ри по тай за пи су вав до са мо роб них "за -
ха ляв них" зшитків. На прикінці 1849 — на по чат ку
1850 р. він пе ре пи сав ці "невільницькі" по езії в са мо -
робні кни жеч ки, які зго дом, зшиті й пе ре пле тені,
діста ли на зву "Ма лої книж ки". В Орській фор теці поет
на пи сав 21 твір.

У 1848 р. на кло по тан ня Шев чен ко вих друзів йо го
вве ли як ху дож ни ка до скла ду Аральської опи со вої ек с -
пе диції, очо лю ва ної О.Бу та ко вим. З жовтня до по чат ку
січня 1849 р. ек с пе диція зи му ва ла на ос т рові Ко са рал, а
з кінця січня до ос тан ньо го тиж ня квітня 1850 р. — в
укріпленні Раїм, роз та шо ва но му по бли зу гир ла Сир дар'ї.
Під час зимівлі Шев чен ко ба га то ма лю вав і на пи сав по -
над 70 по езій. З трав ня ек с пе диція про дов жу ва ла
досліджен ня Аральсько го мо ря, на прикінці ве рес ня по -
вер ну ла ся до Раїма, а звідти до Орен бур га. На про хан ня
Бу та ко ва Шев чен ка за ли ши ли в Орен бурзі оп рацьо ву ва -
ти ма теріали ек с пе диції, де він на пи сав 12 по езій. Там
по то ва ри шу вав із польськи ми за слан ця ми (зо к ре ма з
Бр.За лесь ким) та штабс$капіта ном К.Гер ном, який по пе -
ре див Шев чен ка про на ступ ний об шук і до поміг збе рег -
ти "Ма лу книж ку".

23 квітня 1850 р. Шев чен ка за аре ш ту ва ли за по ру -
шен ня царської за бо ро ни пи са ти й ма лю ва ти. Після
слідства йо го пе ре ве ли до Но во пе т ровсько го укріплен -
ня на піво с т рові Ман гиш лак, ку ди він при був у се ре дині
жовтня 1850 р. Цей но вий арешт мав фа тальні наслідки
для по етич ної твор чості Шев чен ка на за сланні: з обе -
реж ності він зму ше ний був при пи ни ти пи са ти вірші й
відно вив по етич ну діяльність тільки не за дов го до
звільнен ня. Про те в ті ро ки він ма лю вав. Ліпив з гли ни
та але ба с т ру, на пи сав кілька повістей російською мо -
вою і роз по чав що ден ник. У Но во пе т ровсько му
укріпленні Шев чен ко ство рив, зо к ре ма, серію ви к ри -
валь них ма люнків "Прит ча про блуд но го си на", яка є
од ним із най ви щих здо бутків у світо во му ми с тецтві се -
ре ди ни ХІХ ст. За га лом же всу пе реч царській за бо роні
ма лю ва ти (але з не глас но го до зво лу без по се ред ньо го
на чаль ст ва) на за сланні він зро бив сотні ма люнків і на -
черків — пе ре важ но пей зажів, а та кож пор т ретів і жа н -
ро вих сцен. Сім років пе ре бу ван ня в Но во пе т ровсько му
укріпленні — чи не най тяжчі у житті по ета. Тільки
співчут тя та ких гу ман них лю дей, як ко мен дант
укріплен ня А.Маєвський та йо го за ступ ник І.Ус ков, де -
що по лег шу ва ло ста но ви ще без прав но го сол да та$за -
слан ця. Після смерті Ми ко ли І (лю тий 1855 р.) друзі по -
ета (Ф.Тол стой та ін.) по ча ли кло по та ти ся про йо го
звільнен ня. Та тільки 1 трав ня 1857 р. бу ло да но
офіційний дозвіл звільни ти Шев чен ка з військо вої служ -
би зі вста нов лен ням за ним на гля ду й за бо ро ною жи ти
в сто ли цях. 2 серп ня 1857 р. Шев чен ко виїхав із Но во -
пе т ровсько го укріплен ня, ма ю чи намір осе ли ти ся в Пе -
тер бурзі.

У кінці бе рез ня 1858 р. Шев чен ко приїхав до Пе тер -
бур га. Літе ра тур но$ми с тецька гро мадськість сто лиці
пал ко зустріла по ета. В ос танні ро ки жит тя він бе ре
діяль ну участь у гро мадсько му житті, ви с ту пає на літе -
ра тур них ве чо рах, стає од ним з фун да торів Літе ра тур -
но го фон ду, до по ма гає недільним шко лам в Ук раїні

(скла дає й ви дає для них "Бу к вар юж но рус ский").
Влітку 1859 р. Шев чен ко відвідав Ук раїну. Зустрівся

в Ки рилівці з бра та ми й се с т рою. Мав намір осе ли ти ся
в Ук раїні. Шу кав кла поть ґрун ту (але обов'яз ко во щоб
Дніпро був ко ло по ро га) — збу ду ва ти ха ту.

За слан ня підірва ло здо ров'я Шев чен ка. На по чат ку
1861 р. він тяж ко за хворів і 10 бе рез ня по мер.

Історія ук раїнської літе ра ту ри. ХІХ століття: У 3 кн.
Кн.2. 1996 р. 

Ко ли в Пе тер бурзі при ви носі тіла Шев чен ка з цер к -
ви хотіли по ста ви ти тру ну на дро ги, то мо лодь не да ла —
по не сли на ру ках, міня ю чись. На ро ду ти сячі півто ри бу -
ло — не тем но го, не ціка вих гля дачів, а лю дей інтелігент -
них, які по ва жа ли в Шев чен кові по ета і лю ди ну. Ба га то
хто рид ма ри да ли, за од но го юна ка про сто бо я ли ся…
Да ми жи ви ми квіта ми за ки да ли, сту ден ти при не сли ла -
в ро вий вінок… Скільки про мов бу ло ви го ло ше но!... А
який у ньо го пре крас ний світлий ви раз об лич чя був. Усе
хотіло ся ска за ти: "Сха ме ни ся, го лу бе ти наш, та встань!
Годі вже нас мо ро чи ти, то ми ти! Ти жи вий, не вмер ще!..."
Спо чат ку ду ма ли до ру чи ти про во ди тіла в Канів ху дож -
ни кові Мо к рицько му та О.М.Ла за ревсько му. День для
відправ ки був при зна че ний на 26 квітня, а 27 квітня в
пам'ять Шев чен ка бу ло за про по но ва но да ти в Пе тер -
бурзі кон церт, а збір ви ко ри с та ти для ут ри ман ня бідно -
го сту ден та (З не що дав ньо го ли с та оче вид ця).

Покійний Ми хай ло Матвійо вич Ла за ревський роз -
повів мені, що ко ли роз ри ли мо ги лу Шев чен ка в Пе тер -
бурзі для пе ре ве зен ня тіла на Ук раїну, то відкри ва ли й
тру ну: тіло за два місяці нітро хи не зміни ло ся, але вкри -
ло ся цвіллю. У Москві до мо ви на Шев чен ка сто я ла за
містом на подвір'ї яко гось сто ля ра, се ред куп стру жок.
На плив публіки був знач ний.

В Орлі тру ну зустріча ли учні гімназії, пол ко вий хор
грав по хо рон ний марш, ском по но ва ний ка пель мей сте -
ром з пісні: "Не хо ди, Гри цю, на ве чор ниці". Тіло бу ло
уро чи с то про ве де но за місто.

У Борзні на ніч тру ну бу ло по став ле но на цвин тарі
Різдвя ної цер к ви. У с.Оленівці, Бор з нянсько го повіту,
бу ла па на хи да, яку відправ ля ли два свя ще ни ки обох
оленівських цер ков; за тру ною дівчи на не сла "ка нун".
Тру ну су п ро во джу ва ли ху дож ник Г.М.Че с тахівський та
О.М.Ла за ревський. Пер ший за ма ль о ву вав у свій аль -
бом кар ти ни про водів тіла Шев чен ка, сце ну на цвин тарі
оленівської цер к ви, не сен ня за тру ною "ка ну ну" та ін.
Тру ну про во джа ли да ле ко за се ло. В од но му лісо во му
хутірку був обід для на ро ду; се ред при сутніх на обіді бу -
ли лю ди з ко лиш ньої кімнат ної при слу ги Біло зерських,
які до бре пам'ята ли Шев чен ка, ко ли він у 1847 році го с -
тю вав на х.Мо т ронівка.

У Ніжині зустріч бу ла особ ли во уро чи с та: на зустріч
вий шли всі це хові із знач ка ми, ліцеїсти та гімна зи с ти.

У Києві зустріч бу ла на шо сей но му мо с ту; ко ней ви -
п ряг ли, і до мо ви ну по вез ла публіка. У цей час че рез
міст їхав чернігівський архієрей, відо мий пись мен ник
Філа рет Гумілевський; вий шов ши з екіпа жа, він бла го -
сло вив прах Шев чен ка. По при бутті до міста тру ну по -
ста ви ли в Різдвяній церкві на По долі; на неї бу ло по кла -
де но ду же ба га то вінків. Та ось увійшла да ма в тра урі й
по кла ла тер но вий вінок:

вінок тер но вий,
опо ви тий ла в ра ми, наділа на ньо го.
Це вик ли ка ло сен сацію; поліція при бра ла цей вінок.

З Києва до Ка не ва тру ну вез ли на па ро плаві.
Мо ги лу над до мо ви ною Шев чен ка на си па ли за

кілька днів, пра цю ва ло 17 чо ловік і в то му числі
В.М.Забіла. Ця кар ти на бу ла сфо то г ра фо ва на. Забіла
по ми нав Шев чен ка тією на стой кою, по ро шок для якої
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дав йо му Шев чен ко в 1840$х ро ках.
Потім на род хо див на мо ги лу Шев чен ка для зцілен -

ня від ли хо рад ки та інших хво роб. Києво$подільські ба -
зарні тор гов ки, "сіду хи", на рин ку біля Брат ства, які до -
бре пам'ята ли Шев чен ка з 1840$х років, роз повіда ли,
що лю ди ба чи ли Шев чен ка після йо го по хо ван ня, як
їздив по По до лу на біло му коні…

Ми ко ла Біло зерський. Та рас Гри го ро вич Шев чен ко 
за спо га да ми різних осіб (1831—1861)

У 24 ро ки — ще кріпак. У 47 — ака демік і — смерть.
І поміж ни ми 10 років пісків, нудь ги і вит тя за лю бов'ю… 

Ко ли ж ти жив, наш гор дий по ете, ко ли ж ти, Го с по ди,
на пи сав те, що тобі бу ло за бо ро не но пи са ти? З якої та кої
бо ма ги ти зро бив собі сіру кни жеч ку і хо вав її за ха ля вою,
но сив з со бою у чо боті, скла дав сло во до сло ва в са мо -
тині, в глухій оди но кості, на че той вовк$сіро ма нець, ог ля -
да в ся, і за вми рав, і бо я в ся за неї? Ко ли і як в твоїх без -
неб них но чах там, у пісках, при хо ди ли до те бе очі та ко го
ж мо ло до го, як і ти, по ета "Сло ва о пол ку Іго ревім", при -
хо ди ли і сто я ли пе ред то бою ти сячі і ти сячі душ за бу тих і
зовсім невідо мих співців, розсіяних по чор них по пе ли -
щах ча су? Як бу ло тобі, не за тиш но му і мо ло до му, там у
пісках, ко ли ти вже чув ще німі ус та Фран ка, Сте фа ни ка,
Ко цю бинсько го, Лесі Ук раїнки, Дов жен ка?

Як ти був із со бою? Скільки і яких пи тань ти за да вав
собі?

Ка ра юсь, му чусь, але не ка юсь…
Не ка юсь за на род, не ка юсь за на ро ди, не ка юсь за

все, що на пи сав і, мо же, ще на пи шу, не ка юсь і за тих,
що бу ли до ме не, ко го знаю, та більшості і ні, та сло вом
своїм во ни ствер ди ли ме не. І — не ка юсь, не му чу ся, не
ка ра юсь, бо да ла мені до ля в моєму най ко рот шо му з
усіх світо вих по етів вільно му житті, да ла мені до ля
спокійну ве лич і вро ду мо го на ро ду, йо го чи с тий жи вий
ро зум і відкри те лагідне сер це. І не вби ли ме не ні ху ла,
ні хва ла, ні хитрі за бо ро ни, ні ще хитріші по клоніння, і не
став я ідо лом, хоч як хотіли ме не ним зро би ти. А за ли -
ша ю ся я жи вим сер цем сво го на ро ду, жи ву я йо го ра до -
ща ми і го рем, йо го бо ля ми і надіями, ра зом з ним у сім'ї
братніх на родів, у сім'ї світовій. 

Ми ко ла Вінгра новський

Цікаві си ту ації з жит тя мит ця

Чом ти діла не ро биш?

Пи шу чи по ему "Ка те ри на", Т.Шев чен ко пи тав у І.Со -
шен ка:

— А по слу хай, Со ха, чи во но до ла ду бу де?
— Та од че пись ти, ка жу, зі своїми вірша ми! — гри -

має на ньо го Со шен ко. — Чом ти діла не ро биш?
Під "ділом" Шев ченків при ятель$ху дож ник ро зумів

жи во пис, ма ляр ство. Зго дом, ко ли до Шев чен ка
при$йшла сла ва ве ли ко го по ета, Со шен ко ви п рав до ву -
ва в ся:

— А хто ж йо го знав, що з ньо го зро бить ся та кий ве -
ли кий по ет? — і до по вню вав: — А все$та ки я стою на
своєму: що, як би він по ки нув вірші? Був би ще більшим
жи во пис цем, ніж по етом.

Хо ро ший пан

Якось Шев чен ко, ще в пер ший по бит свій на
Україні, навідав поміщи ка Ско ро падсько го. Поміщик
ви х ва ля в ся пе ред по етом, як до бре жи вуть у ньо го
кріпа ки. Діло бу ло пе ред обідом.

— Я їм, — ка же, — те, я їм і дру ге. Жи вуть во ни в ме -
не, як у бо га за па зу хою.

Тут один з ла кеїв зро бив якусь шко ду. Поміщик
стриб нув з$за сто лу і побіг у ла кейську. Прибіг і
лясь$лясь ла кея по лиці, а две рей і не за чи нив за со -
бою. Шев чен ко скипів, схо пи в ся з місця, взя в ся за сто -

ла і так йо го тріпо нув, що все з ньо го по си па ло ся до до -
лу. Прибіг го с по дар. По ет зирк нув на ньо го, роз дер
шап ку і ки нув по ло ви ну Ско ро падсько му.

— Хо ро ший пан, нічо го ска за ти. До бре лю дей ша -
нуєш! — та з тим і пішов.

Відтоді він у Ско ро падсько го не бу вав!
Но вий жу пан

Шев чен ко, пе ре бу ва ю чи в 1845—46 ро ках у Пе ре -
яс лаві, жив, як відо мо, у сво го при яте ля М.Ко зач -
ковсько го. Він ча с то бу вав за ду ма ний, нед ба лий до се -
бе, ча сом ніко го не помічав до вко ла. Но во го одя гу не
лю бив, хо див у ста ро му.

Довідав шись, ко ли Шев чен ко мав от ри ма ти гроші
від Київської Ар хе о г рафічної комісії, де слу жив, Ко зач -
ковський за тиж день до то го по кли кав крав ця і, по ки по -
ет спав, дав йо му зня ти мірку із йо го ста рої одежі. Ко ли
Шев чен ко одер жав гроші, кра вець приніс но во го жу па -
на. Шев чен ка це ду же зди ву ва ло.

— Як? Який жу пан?
— Ви ж, па нот чи ку, за мов ля ли жу пан на сьо годні, й

мірку знімав із вас.
— Що за біс? Нічо го не зга даю! І тор гу ва в ся? 
— Аяк же.
Шев чен ко віддав гроші і за спо коївся.

Пізнаєш

Раз до Ко зач ковсько го прий шов кріпак і силь но
жалівся, що у ньо го ук ра де но па ру волів. Ко зач ковський
поспівчу вав кріпа кові і одіслав йо го. Цю роз мо ву по чув
Шев чен ко, вий шов услід за се ля ни ном і, роз пи тав ши
йо го, дав, щоб ніхто не ба чив, 50 кар бо ванців.

— В по зи ку! — ска зав по ет. — Од да си ко лись, як
роз ба гатієш!

— Як же я од дам вам, ко ли я вас не знаю? — відка -
зав зди во ва ний се ля нин.

— Все од но! Пізнаєш! — відповів по ет.
Поспіша ю чи на весілля

Ко ли Шев чен ка за аре ш ту ва ли, на ньо му був фрак,
сам він був чи с то ви го ле ний, на че зібра в ся до ко гось з
візи том. Гу бер на тор Фун дук лей, який був до бре знай о -
мий з Шев чен ком, зди ву ва в ся, по ба чив ши, що той при
та ко му па раді:

— Чо го це ви, Та ра се Гри го ро ви чу, так при бра ли ся?
— спи тав він.

— Та бач те, — відповів Шев чен ко, — я поспішав до
Ко с то ма ро ва на вінчан ня. Він за про сив ме не бо я ри ном,
так я ото, за ки в Бро ва рах мені пе ре пря га ли ко ней, по го -
ли в ся і при че пу ри в ся, щоб з во за про сто до мо ло до го.

— Еге! — відповів Фун дук лей. — Ко ли так, дак ку ди
су дже но го, ту ди й бо я ри на.

Ліпше бу ло б не ро ди ти ся

Як відо мо, Шев чен ку цар за бо ро нив у сол да тах "пи -
са ти й ма лю ва ти". От як ви ко ну ва ли царську во лю ре -
тельні при служ ни ки. До Шев чен ка при ста ви ли сол да та
— "дядь ка". В ка зармі він очей не зво див зі сво го
підопічно го, а ко ли Шев чен ко ви хо див із ка зар ми чи на
му ш тру, чи про сто по ди ха ти свіжим повітрям, "дядь ко"
тру сив йо го, шу ка ю чи, щоб не бу ло в ньо го ні в ки шені,
ні за па зу хою, ні в чо бо тях па пе ру й олівця. Це са ме чи -
нив з Шев чен ком ко ман дир ро ти По та пов (в Но во пе т -
ровсько му ук ріп ленні). Він ви вер тав у Шев чен ка ки -
шені, ка ту вав йо го му ш трою, чіпля ю чись до по ета і
зну ща ю чись із ньо го, і хоч як той страж дав од цьо го, по -
сла бу не бу ло. Це до во ди ло Шев чен ка до роз пу ки:

— Ліпше бу ло б, — ка зав він, — мені не ро ди ти ся
або швид ше вмер ти.

Мис ливська при го да

Ко ли Шев чен ко був на за сланні в Раїмській фор -
теці, з ним тра пи ла ся мис ливська при го да.

За га лом по ет по лю ван ням не за хоп лю ва в ся — не
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лю бив хо ди ти з руш ни цею. Але якось чет ве ро сол дат
уби ли здо ро вен но го ка ба на, ви тяг ли сяк$так з оче ре ту і
по ки ну ли на бе резі, щоб дру го го дня приїха ти за ним
воз ом. Ко ли ж приїха ли, ви я ви ли, що по ло ви ну ка ба на
з'їде но. З ініціати ви Шев чен ка виріши ли вста но ви ти
руш ниці на підпор ках і відве ли від ка ба на до курків
шнур ки.

Вранці по ба чи ли, що всі руш ниці вистріли ли, м'ясо
ле жа ло ціле, а до вко ла бу ли ка люжі й кри ваві сліди, які
ве ли у степ. Пішли по слідах і за вер сту знай шли мер т -
во го ти г ра: в ньо му бу ло шість куль. Шку ра звіра від
хво с та ма ла чо ти ри ар ши ни — був то справ дешній ве -
ле тень. Іншо го ти г ра, яко го за ма лю вав Шев чен ко, вби -
ли учас ни ки Аральської ек с пе диції в 1848 році.

За Ва лерієм Шев чу ком

… Ме не но сив про кля ту щий па ро ход у Швед чи ну й
Дат чи ну. Плив ши у Сток гольм, я ском по ну вав "Га малія",
не ве лич ку по ему, та так за не ду жав, що лед ве при вез ли
ме не в Ре вель, там трош ки очу няв…

Т.Шев чен ко. Лист до П.Ко ро ль о ва  
від 18 ли с то па да 1842 р.

Ском по ну вав ще я ма лень ку по ему "Га малія", дру -
ку ють у Вар шаві1. Як ви д ру ку ють, то при шлю.

Т.Шев чен ко. Лист до Я.Ку ха рен ка 
від 31 січня 1843 р.

… Слу хо ви ми, му зи каль ни ми об ра за ми опе рує
Шев чен ко за люб ки в одній з най к ра щих своїх по ем, у
"Га малії", що вся є не мов дзвінким по гу ком ко зацько го
ге рой ства, відва ги і енергії. Тут чуємо ко зацьку прось бу
до вітру, щоб "за глу шив кай да ни", до мо ря, щоб "за гра -
ло під бай да ка ми"; тут бідні невільни ки ба жа ють пе ред
смер тю "по чу ти ко зацьку сла ву", тут ко зацькі сльо зи
"до мо вля ють ту гу"; рев Дніпра ду же пла с тич но зма ль о -
ва но сло ва ми:

За ре го та в ся дід наш ду жий.
Аж піна з уса по тек ла.
Тут "мо ре вітер чує", "Бо сфор кле ко тить, не на че

ска же ний, і то сто гне, то виє. Ко зацький на пад зма ль о -
ва но ко рот ко, але силь но:

Ре ве гар ма та ми Ску та ра — 
Ре вуть лю ту ють во ро ги…
Ре ве, лю тує Візантія…

І.Фран ко. Із се к ретів по етич ної твор чості. 1898 р.

За пи тан ня і зав дан ня

1. Виз нач те те му по еми Т.Шев чен ка "Га малія". До -
ведіть, що те ма ко зацько го світу у ча си Коб за ря бу ла
не обхідною, аби збу ди ти націю.

2. Чи мож на ствер д жу ва ти, що в цьо му творі за ко -
до ва на інфор мація про істо рич не бут тя на шо го на ро ду?

3. Поділіть по ему "Га малія" на ок ремі ча с ти ни і вмо -
ти вуй те свій варіант.

4. Пе ре чи тай те стро фоїд2, що по чи нається сло ва ми:
"От ак у Ску тарі ко за ки співа ли". Який ос нов ний ху дожній
засіб тут ви ко ри с та но? Роз кажіть, як ви уяв ляєте цей
епізод по еми. Вжи вай те сло ва й вис ло ви з тек с ту.

5. Які ще ряд ки по еми ство рені за до по мо гою
уособ лен ня? Знайдіть відповідні ряд ки.

6. Пе ре чи тай те ури вок від слів: "Ріж і бий!" — до
слів: "Наш от аман Га малія…". По ясніть, які ху дожні за -
со би ви ко ри с тав по ет, зо б ра жу ю чи кар ти ну бою.
Опишіть цю кар ти ну ус но.

7. При га дай те ду ми про вте чу з ту рецької не волі. Як
ви ду маєте, чи вплив на род них дум по зна чи в ся на за -
думі по еми, на трак ту ванні ко зацьких морських по ходів,
на мові ок ре мих ча с тин тво ру (плач невільників, про -
слав лен ня Га малії)?

8. До ведіть, що в по етич них па но рам них пей за жах
"Га малії" ра зом із прий о ма ми об ра зот вор чо го ми с тец -
тва Шев чен ко задіює слу хові, пісен но$му зичні об ра зи.

9. Чи поміти ли ви, що пісні ко заків Шев чен ко по дає
зі спе цифічним "му зич ним су п ро во дом": сто го ном,
кле ко том, ре вом Бо сфо ру, ре го том Дніпра, пізніше —
ре вом гар мат Ску та ри і пе реплітає їх з ко ло рит ни ми,
цілком жи во пис ни ми сце на ми?

10. Дослідіть ко ло ри с тичні епіте ти в по емі "Га малія"
і до ведіть, які фар бові епіте ти вжи ва ють ся у творі най -
частіше і чо му. Про ко мен туй те сим воліку "си нь о го" і
"чер во но го" ко ль орів.

11. До ведіть, що Шев чен ко$ху дож ник ви раз но
відчу вається у цій по емі.

Ціка во зна ти: Б.Яку бовський, провівши досліджен -
ня епітетів у "Коб зарі" за ре дакцією В.До ма ницько го,
дійшов вис нов ку, що Шев чен ко най частіше вжи ває
епітет "свя тий", а із фар бо вих — "тем ний" (49 разів),
"синій", "го лу бий", "бла кит ний" (39 разів), "зе ле ний"
(40 разів), білий ло каль ний колір, чер во ний (30 разів),
"зо ло тий" (12 разів), "сірий, си зий" — рідко.

12.  Виз нач те, які ри си вдачі за по рожців відтво ре но
в по емі. Чо му при кла ди ко зацько го ли цар ства й ге рой -
ства спо ну ка ють до збу джен ня рабської душі?

13. До ведіть, що "Га малія" Т.Шев чен ка є дже ре лом
онов лен ня ук раїнсько го ду ху.

Об ра зот вор че ми с тец тво

1. Роз г лянь те ілю с т рацію ху дож ни ка Ва си ля Ло па ти
до по еми "Га малія" (Шев чен ко Т.Г. Коб зар / Приміт.
Є.К.Нахліка; іл. ху дож. В.І.Ло па ти. — К.: Все ук раїнське то -
ва ри с т во "Просвіта", 1993. — С.152—153). Ус но опишіть її.

2. Чи до по ма гає вам ця ілю с т рація уя ви ти кар ти ну
бою, в яко му "не на че пта хи чорні в гаї, ко зац тво сміли -
во літає"?

3. Роз г лянь те ілю с т рації ху дож ників Ва си ля Касіяна
і Олек сан д ра Івах нен ка до "Га малії" і виз нач те, який
епізод$сце ну із по еми во ни відтво рю ють. Знайдіть
спільне і відмінне у цих ро бо тах.

Му зи ка 

Про слу хай те му зи ку до по еми "Га малія" М.Ли сен ка,
Я.Сте по во го, Г.Хот ке ви ча, Ю.Мей ту са та інших ком по -
зи торів за ви бо ром учи те ля або учнів. Яке вра жен ня
спра вив на вас цей му зич ний твір?

Гра дація — стилістич на фігу ра, що ут во рюється
зав дя ки роз та шу ван ню тек с то вих еле ментів у на прямі
по сту по во го на ро с тан ня чи спа дан ня їхньої се ман тич -
ної або емоційної зна чи мості у вис лов лю ванні.

Гра дація (від лат. greadatio) — по сту по ве підви щен -
ня, по си лен ня.

Гра дація — один із за собів, до яких Шев чен ко ча с то
звер тається. Нагніта ю чи од норідні пред ме ти, дії, оз на -
ки, пись мен ник до ма гається уви раз нен ня змісту, по си -
лен ня емоційності вис ло ву, йо го афо ри зації.

Гра дації поділя ють ся на висхідні і спадні. Із цих двох
видів гра дації у твор чості Шев чен ка, як у літе ра турі вза -
галі, на ба га то частіше вжи вається висхідна.

У по емі "Га малія" є висхідні й спадні гра дації. Для
при кла ду на ве де мо фраг мент з тво ру, в яко му
зустрічається і висхідна й спад на гра дації:

Ску тар, мов пек ло те, па лає;
Че рез ба за ри кров те че,
Бо сфор ши ро кий до ли ває
Не на че пта хи чорні в гаї,
Ко зац тво сміли во літає.
Ніхто на світі не вте че!
Огонь за пек лих не пе че.
Руй ну ють му ри, срібло$зло то
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Не суть шап ка ми ко за ки
І на си па ють бай да ки. (висхідна)
Го рить Ску тар, сти ха ро бо та,
І хлопці схо дять ся; зійшлись,
Люль ки з по жа ру за ку ри ли,
На бай да ки — та й по тяг ли,
Рву чи чер воні го ри$хвилі. (спад на)

Різно ви ди ліри ки

Ліричні тво ри, на пи сані в ХІХ—ХХІ столітті, те ма тич -
но мож на поділи ти на такі ви ди:

1. Пей заж на ліри ка пе ре дає роз ду ми і по чут тя
лірич но го ге роя, вик ли кані спог ля дан ням кар тин і явищ
при ро ди ("За сон цем хма ронь ка пли ве", "Ой дібро во —
тем ний гаю!" Та ра са Шев чен ка, "Ти ша морська" Лесі
Ук раїнки", "Гаї шум лять" Пав ла Ти чи ни).

2. Інтим на ліри ка зма ль о вує сло ва ми пе ре жи ван ня
пер со на жа, пов'язані з йо го осо би с тим жит тям ("Мені
три над ця тий ми на ло", "Лічу в не волі дні і ночі", "Ми вку -
почці ко лись рос ли", "І досі снить ся" Та ра са Шев чен ка,
"О пан но Інно", "Ко ли в твої очі див люсь" Пав ла Ти чи ни).

3. Гро ма дянська ліри ка по ру шує важ ливі суспільні
проб ле ми ("За повіт", "Мені од на ко во", "Я не не зду жаю
нівро ку" Та ра са Шев чен ка, "Ка ме нярі" Іва на Фран ка,
"До праці" Бо ри са Грінчен ка).

4. Са ти рич на ліри ка — ви к рит тя не доліків
суспільства або лю ди ни за до по мо гою та ких за собів са -
ти ри, як іронія, сар казм, інвек ти ва, гро теск, бур леск,
тра вестія, па родія ("Бу ва ли вой ни і військові сва ри…"
Та ра са Шев чен ка).

5. Релігійна ліри ка — тво ри, у яких пе ре да но
релігійні по чут тя й пе ре жи ван ня. У релігійній по езії
лірич ний ге рой звер тається до Бо га, ве де з ним діалог
("Ісайя. Гла ва 35", "Мо лит ва" Та ра са Шев чен ка, "В мені
уже на ро джується Бог" Ва си ля Сту са).

Ціка во зна ти: У по езії Шев чен ка сло ва Бог, Бо жий,
Го с подь, Го с подній, Ісус, Хри с тос та Христів вжи ва ють -
ся 1281 раз! (Підра ху нок Ва щен ка). Сло ва Ук раїна і ук -
раїнський ви ко ри с та но 269 разів.

Мо лит ви Шев чен ка за вер шу ють ся про хан ням до Бо га:
1. Ро бо чим го ло вам, ру кам
На сій ок ра деній землі
Свою ти си лу ни с пош ли
Мені ж, мій Бо же, на землі
По дай лю бов, сер деч ний рай!
І більш нічо го не да вай! від 24 трав ня 1860р.
2. Мені ж, о Го с по ди, по дай
Лю би ти прав ду на землі
І дру га щи ро го по шли! від 25 трав ня 1860р.
3. А всім нам вкупі на землі
Єди но мисліє по дай
І бра то любіє по шли. від 27 трав ня 1860р.

6. Філо софська ліри ка — вірші$роз ду ми про бут тя,
світ, лю ди ну, про суть людсько го жит тя, про до б ро і зло,
про жит тя й смерть ("Ми на ють дні, ми на ють ночі…", "І
день іде, і ніч іде…" Та ра са Шев чен ка).

Юні друзі! Тре ба пам'ята ти, що межі між різни ми
ви да ми ліри ки ча с то є нечітки ми, роз ми ти ми, а один і
той же вірш мож на відне с ти од но час но до кількох різно -
видів. Скажімо, у вірші Та ра са Шев чен ка "Са док виш не -
вий ко ло ха ти…" пе репліта ють ся пей заж на, гро ма -
дянська і філо софська ліри ка. Зма ль о вується кар ти на
при ро ди: Са док виш не вий ко ло ха ти, // Хрущі над виш -
ня ми гу дуть, // Вечірня зіронь ка встає"; тво рять ся
хлібо робські об ра зи: Плу га тарі з плу га ми йдуть, //
Співа ють іду чи дівча та, // А ма тері ве че рять ждуть. //
зо б ра жується ро ди на як пер шо ос но ва суспільства; а

за од но по дається по етом бут тя ук раїнсько го на ро ду,
який пе ре бу ває в гар монії з Всесвітом.

Вірш Та ра са Шев чен ка "Те че во да з$під яво ра"
мож на відне с ти як до пей заж ної, так і до інтим ної ліри -
ки; а по езія "Мені од на ко во" має еле мен ти гро ма -
дянської (по ет дає при клад, як тре ба лю би ти Ук раїну) і
філо софської ліри ки (роз ду ми над проб ле ма ми бут тя
рідно го на ро ду, ми тець оп ромінює свою націю лю бов'ю
до Ук раїни).

За фор мою ліричні тво ри поділя ють ся на такі жа н -
ри: ідилія, пісня, гімн, елегія, ме ди тація, дум ка, ода,
епігра ма, ро манс, лірич ний пор т рет, со нет, по слан ня,
псал ми та інші.

Ми вив ча ти ме мо по езію "Ми на ють дні, ми на ють
ночі", яка є зраз ком ме ди та тив ної ліри ки. 

Ме ди та тив на ліри ка — це філо софська по езія, у
якій роз ду мується про по ба че не й пе ре жи те ав то ром,
йо го су час ни ка ми або всією нацією.

Ме ди тація (лат.meditatio — роз ду ми).
"Ми на ють дні, ми на ють ночі" — це роз ду ми Та ра са

Шев чен ка про по ба че не в Ук раїні 1843 і 1845 років: зем -
ля сто гна ла в кай да нах не волі, скалічені па на ми долі
рідних і близь ких йо му лю дей; по ет різко ви с ту пив про ти
сон ли вої по ко ри, бай ду жо го зми рен ня кріпаків з
підневільним ста но ви щем; йо го не по коїло, що освічені
лю ди нічо го не ро би ли для по ря тун ку на ро ду з кріпац тва.

21 груд ня 1845 ро ку у В'юнищі хво рий Та рас Шев -
чен ко (мав за па лен ня ле генів) ви повів при страс ний мо -
но лог про сенс людсько го жит тя. По ет ствер д жує, що
страш но жи ти в кай да нах, у кріпацтві, але ще
страшніше — "спа ти, спа ти", // І спа ти на волі". За до -
по мо гою об ра зу сну, при спа ної волі ми тець за су джує
ду хов ну дрімо ту й суспільну па сивність.

***

Філо софсько$пси хо логічний вірш Та ра са Шев чен ка
"Ми на ють дні, ми на ють ночі" в ліричнім на строю має
ве ли ку скількість ампліфіку ю чих3 ри то рич них фігур. Там
і по вто рю вані ри то ричні звер нен ня. І ви чис лю ван ня.
І гра дація. З об ра зу при ро ди пе ре хо дить по ет на об раз
лю ди ни: "гас нуть очі, за сну ли ду ми, сер це спить. І все
за сну ло".

У Шев чен ка по ря док ви чис лю ва них по нять є ду же
важ ний. І як він ста вить після "по жо в кло го ли с тя" "очі",
що гас нуть, тоді "ду ми", що за сну ли, тоді "сер це", що
спить, то він по ка зує, що най важнішим є те ос таннє, бо
як сер це за сну ло — то все спить. І в цьо му вірші ви ко -
ри с та ний та кий улюб ле ний на ши ми ве ли ки ми ри то ра -
ми (особ ли во, Іларіоном) па ра лелізм, і ри то ричні за пи -
ти, і ме та фо ри, і оно ма то пея4, і аліте рація, і асо нан си, а
над усе — пси хо логічно$емоційне на ро с тан ня, яке бу -
дується від по чат ку вірша до кінця. Це вже не є тільки
си ла по етич ної ліри ки, що діє емоційно мо мен том, бли -
с кав кою. Це є інте лек ту аль но роз бу до ва на дум ка, яка
до ка зується з пев ною послідовністю, крок за кро ком,
ар гу мент за ар гу мен том. Тільки що та логічна ар гу мен -
тація да на в такій іде аль но добрій і сильній по етичній
формі, що ми не відчу ваємо її логіки, а тільки її кра су та
емоційну си лу.

І все в ньо го здається ска за но так про сто, так ла -
конічно і яс но — а як при гля ну тись — скільки там по -
етич но го до бра!

Із статті Аріяд ни Сте бельської "Ху дож ня
ампліфікація Та ра са Шев чен ка"

***

Вірш "Ми на ють дні" про сто вра зив ме не сво го ча су.
Я миттєво вив чи ла йо го на па мять; зга дую, як хо ди ла по
своїй кімнаті і вго лос, на че в яко мусь ек с тазі, не звер та -
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ю чи ува гу на мож ли вих слу хачів, дек ла му ва ла: "Ми на -
ють дні, ми на ють ночі, ми нає літо, ше ле с тить по жо в кле
ли с тя, гас нуть очі, за сну ли ду ми, сер це спить, і все
засну ло… До ле, де ти, до ле, де ти — не ма ніякої. Ко ли
до б рої жаль, Бо же, то дай злої, злої!..."

Що по ло ни ло ме не в цих ряд ках? Що збу ри ло мою
ро ман тич ну юну ду шу? Ней мовірна енергія ду ху й сло -
ва. Аб со лют но жи ва інто нація бо лю, роз па чу, а вод но -
час си ли й муж ності. Не бу ва ла на пру га пе ре жи ван ня,
по мно же на на чарівли ву рит мо ме ло ди ку жи во го
людсько го вис ло ву. Кон цен т рація чут тя, зли то го з по -
етич ною суб станцією сло ва. Те, що на зи ваємо По езією.

Літе ра ту роз на вець Ми хай ли на Ко цю бинська

За пи тан ня і зав дан ня

1. При га дай те ук раїнські на родні каз ки, пе ре ка зи й
оповідан ня, в яких зустрічається об раз Долі, сха рак те -
ри зуй те особ ли вості цьо го об ра зу.

2. Про чи тай те ури вок вірша, де по ет звер тається
до Бо га, по би ва ю чись за не спо коєм:

До ле, де ти! До ле, де ти!
Не ма ніякої!
Ко ли до б рої жаль, Бо же,
То дай злої! Злої!
Не дай спа ти хо дя чо му,
Сер цем за ми ра ти
І гни лою ко ло дою
По світу ва ля тись.
А дай жи ти, сер цем жи ти
І лю дей лю би ти, 
А ко ли ні… то про кли нать
І світ за па ли ти!
До ведіть, що Та рас Шев чен ко розрізняє до бру і злу

До лю. Яка, на ва шу дум ку, є до б рою До лею, а яка злою
для мит ця?

3. Про ко мен туй те дум ку вче но го Євге на Свер стю ка
з досліджен ня "Шев чен ко і час" про два век то ри долі
пись мен ни ка й ху дож ни ка, ви со ку і зем ну, звер та ю чись
до по езії "Ми на ють дні, ми на ють ночі".

"До ля ж осо би с та не по ки да ла Шев чен ка за жит тя,
не по ки да ла й по смерті. Тільки во на двоїла ся в очах на
ви со ку й зем ну. З ви со кою бу ло все га разд. За два ро -
ки після ви ку пу з кріпац тва він, про жи ва ю чи вільним і
за без пе че ним ху дож ни ком, стає од ра зу виз нач ним по -
етом…

На ступ них сім років він ся гає вер шин, яких су час ни -
ки не мог ли навіть цілком зро зуміти…

Рап то вий грім і каміння — це теж за ко номірність на
ви со кий до розі. Шев чен ко при наймні знав, за віщо йо -
му та ка тор га. Але не по ки да ла йо го ви со ка до ля і на за -
сланні, і після по вер нен ня: во на три ма ла йо го на вер -
шині бо лю і страж дань.

А зем на до ля від то го, зви чай но, тер пить — "бо лить
і пла че, і не спить". Зем на до ля тісно зв'яза на з до лею
рідної землі".

4. Про чи тай те стро фу, що по вто рюється у вірші
двічі. Чи віри те ви в те, що мо ва — яви ще космічне і ви -
п ро шу ван ня по етом у Твор ця злої Долі при зве ло до за -
слан ня й ка тор ги Та ра са Шев чен ка?

5. Про ко мен туй те дум ку пись мен ниці Ка те ри ни
Мо т рич про Та ра са Шев чен ка:

"Пе ре бу ва ю чи у ве ле людді, він ду шею був пу с тель -
ни ком на без люд но му ос т рові са мо ти та бо лю. Ту ди
ніко го не впу с кав, ли ше — Ук раїну. Кли кав: "До ле, де,
до ле, де ти?!", а при хо ди ла Ук раїна в лахмітті бо са і
гріла ся ко ло ньо го".

6. Із статті Аріяд ни Сте бельської ви дізна ли ся, що в
ме ди тації "Ми на ють дні, ми на ють ночі…" є ба га то "по -
етич но го до бра". Уявіть се бе вче ним$літе ра ту роз нав -
цем і ус но про аналізуй те вірш Та ра са Шев чен ка "Ми на -
ють дні, ми на ють ночі…" за по да ною схе мою:

1. Ко роткі відо мості про по езію (ав тор, рік, місце і
умо ви на пи сан ня).

2. Ос новні мо ти ви вірша.
3. Провідна ідея тво ру.
4. Особ ли вості конфліктної си ту ації. Вид і жанр по -

езії.
5. Об ра зи вірша.
6. Мовні за со би ху дож ньої ви раз ності (епіте ти, ме та -

фо ри, порівнян ня, по вто ри, ана фо ра, пер соніфікація).
Їхня роль у творі.

7. Віршо вий розмір.
8. Вра жен ня від по езії.

Об ра зот вор че ми с тец тво 

1. Чи мо же те ви бу ти ілю с т ра то ром по езії Та ра са
Шев чен ка "Ми на ють дні, ми на ють ночі…"? Як що так, то
по дай те ус ний опис ілю с т рації до вірша.

2. Чи знаєте ви та ку кар ти ну ху дож ни ка, яка мо же
бу ти ілю с т рацією до по езії "Ми на ють дні, ми на ють
ночі…"?

Му зи ка 

1. Про слу хай те му зи ку С.Рах маніно ва "Ду ма" ("Ми -
на ють дні, ми на ють ночі…") і опишіть, яке вра жен ня
спра ви ла во на на вас.

2. Про слу хай те му зич ний твір С.Во роб ке ви ча "Ми на -
ють дні". Вис ловіть вра жен ня від му зи ки ком по зи то ра.

Зав дан ня до до му. Вивчіть вірш "Ми на ють дні, ми -
на ють ночі" на пам'ять і підго туй тесь до ви раз но го чи -
тан ня йо го. 

Посилання
1 Це ви дан ня не здійсни ло ся. Впер ше над ру ко ва но ок ре -

мою книж кою: "Га малія" (СПб., 1844).
2 Стро фоїди — ча с ти ни віршо ва но го тек с ту, що ма ють

різну кількість рядків, — цим во ни відрізня ють ся від строф.
3 Ампліфікація (від лат. аmplificio — по ши рюю, збільшую)

— на гро ма джен ня си нонімів або од но тип них ви разів для
підси лен ня емоційно го впли ву вис ло ву.

4 Оно ма то пея — сло во ут во рен ня че рез зву ко насліду ван ня.
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Свет ла на Жи ла. "А ос та юсь я жи вым серд цем сво е го на ро да…": стра ни цы учеб ни ка для 8 клас са о Та ра се Шев чен ко

В ста тье от об ра ны куль ту ро ло ги че с кие и ли те ра ту ро вед че с кие ма те ри а лы для вось ми клас сни ков о Та ра се Шев чен ко,
пред ло же ны во про сы и за да ния к из уче нию ге ро и че с кой по эмы "Га ма лия", све де ния про сти ли с ти че с кую фи гу ру гра да цию.

Про ана ли зи ро ва ны раз но вид но с ти ли ри ки ХІХ—ХХІ ве ков в ук ра ин ской ли те ра ту ре; пред ло жен ори ен ти ро воч ный об ра -
зец из уче ния фи ло соф ской ли ри ки на при ме ре сти хот во ре ния Т.Шев чен ко "Мы на ють дни, мы на ють но чи".

Клю че вые сло ва: эт но куль тур ная се лек ция, слу хо вые, му зы каль ные об ра зы, ко ло ри с ти че с кие эпи те ты, гра дация, фи ло -
соф ская ли ри ка, ме ди та ция.

Svitlana Zhyla. "And I leave alive in the heart of my people…": pages of the book for the 8th form about Taras

Shevchenko

In the article cultural and literary materials for the pupils of the eights form about Taras Shevchenko are selected. The questions
and tasks to the studying of his heroic poem "Gamalia", information the stylistic figure gradation are suggested. 

The varieties of lyrics XIX—XXI century in Ukrainian literature are analyzed a tentative model for the philosophical lyrics learning on
the example of poetry Shevchenko "Mynayut' dni, mynayut' nochi" are offered. 

Key words: ethnocultural selection, auditory, musical images, colorful epithets, gradation, philosophical lyrics, meditation. 


