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R .-\
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І О Т Е Ч
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Ч.

ПРО ЖПТТЯ І ТВОРИ
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ШЕВЧЕНКА
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Б
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1918.

2.

Друкарня ІІІарфого
Бецл.яр

1.
Батько Тараса Шевченl\а, Грпrорі1':-і
н о вич,

був

иріпаІ-\'

Енгельгардта

3

дідича

села

Васn.тІЯ

Іва

Василевпча

1\ирн:ІівІш,*)

3вениго

родсьrюго поnіту, h'пївсь~ої rубернії.
Оженився

ГриторііІ

Б о 1':і І-\' і в ною,
Енrе.>ьrардта,

Ше:йчею-\'о

І-\ріпачh'ою

самого

сусіднього села Мо

3

Грпrорій

1\атерІrною

того-ж

Ty,J,LІ 1 через Ri:н,r:a рш~ін
брався

з

[llевченІ-\О,

пjс.1я

Go

дідича

pn не ц ь.
вінчання, пере

та:м

тесть

І\улпв

був д:ІЯ !"юго rрунт і хату.
У тііі то хаті, в Моринцях, родився дня
тщо ст. ст.

р. найбі.'ІЬІІШіі

1814

25

українсьюпІ

лю

поет,

Тарас ШевченІ<О.
Та l\ІоринеІ~Ь

rrapuc

навіть j не тямив, бо малим

х.лоnцем перейшов з рор,нчами в

1\ и р

п: л і в 1.:: у

до

хатн~ Jп~у їм при;~.бав дід Іван.

:::lитячі :~іта ~пrнулп Тарасови в 1Снрил.інці.
Бу.чо це гарне~ дово.:Іі
набірається

до

5

тпсяч

ве.~шн:е
J.yІIIJ,

се.чо,

ІІІирОJ\а

СІ\різь вишн~ві садн~ і річl-\а і .'Іевад.а.

*)

(нині

Та.:.шшnііі наро;~ говорптт.: Кере.Jін1.:а.

там

ну.1rщн.,.

паперу, робив нюt:;..кечЬ"у,

обводив

ії

хрестамп

Іі

квітІШ-)ІИ та сrшсував у ній усю-:і вірші.

Та1-1: з-зарання стала

прояв:штпея )у ІЇоrо охота

до рнсую.;ів та ~о віршовання.

Першш:штавши якось
юшув Тарас

рі;:ще

.:'.tістечІщ Лпсянh'п
н а в ч п JI

у

ce~'lO

Боrорсьr~ого два роки,

н

утіh':

;І.О не;::щ.~шчкого

шу:ю1тп лю;::~,пй,

-

"що б ;::1, о бр у

u".

Особливо тягну.~ю і~іого ;.ю ма.-повання.
В

Лисянці повернунея він ;r_~.o ма.rяря-діяиона,

а.'1е був це п:юхиіі

гнпс.-н.;

Тарас

поплmпавсь у Тар ас і в 1\· у

~о

p)'t->y

рішуче 3аявnв, що з

його

його іі

:\tа:tярп-;щчRа, що

Ma:IIOBall В8JШІ-.'Ш.ІУЧС'ШНШ ~~ llЮІТУ

1\И. Ог:І.ннувшn .'tЇву

кинув

iJ.

RUJIO~I:I:Ш 3 ру-

Х.lОПЦН

Д-Я І-.'- BO]IO:ti\:iJИT

нічого

путнього

не вийде-не то :\Іаляр, а.~Іе навіть швець,
або

бондар.

Tan

сh"інчп.Іася Тарасова )JаН~\рЇВІ\:а за

.'1ЮДЬ1-Ш. 3асуl\Іованиtі вернув

став за

грО:\Ііt;::І,Ського

він

настуха.

у

добрими

рі;~не

A:re

сеJю та

ЯJ.І:ИЇІ а його

пастух? 3а.qитасться бува.~1о, або аал.умається, а вів
ці тимчасо~І аай;.~.уть у зUіж·А.;:а та натворять шкоди~
Хптів був

старшніІ

Тарасів

брат.

l\Ін R и та,

прпнчJпн його х:~іборобства, або сте-:ІЬ:\-tаства, та що-ж

колні-і ;з; о того н Тараса

Hf" бу.'ю нію\uї охоти. Кине
бува:ю робОТ)', та li:je евітюш G.<)'ІШТІІ. Його тяг
Н)УЛо ;~о Ішшого ді.,(t ;_r.o лоеаії та до мuстецтна.
Нід;:~.а.:ш

J\

iloro

на с.,уІІ..:бу ;ю

tаІfНІ.'Іівсьtюго нопа.

О ІІІ 11 ЦЯ.
Тут зра3у поря;::~,куваtt у хаті,

а

;~а.~Іьше

-

во

зив СЛИВІ\:И ;\О Бурт і ПІпо.-НJ на пr<-:ш~·І: та ні~возпв

'lюповича в

Поrус.:тав

до ШІ\о:ш.

Вечеращ1

чптав

собі, що хотів, або рисував: коли ~Іав охоту.

Та хоч не з-гірше д,ія:юсь ІЇО:\ІУ в 1\ошнців, юt
нуп їх та пjшон у Хлип ні

всі се~та

довко.'нt

признав за

своїми

Tapaco:\r

u1.- у,

що с.:-ш.ви:шсь на

.маляршш.

О;.~.ен 3

хист до :\tа.чярського ді:ш, тjдь

~о J\азав, щоби він приніс на ШІСЬ:\Іі,

дитЬся від:~,атн

iioro

Управите."!е:\І
ДмитренІ..:о.

них

що ;~iдnq го

на науІ~у.

1\rаЄтJ\ів

Енrельгардта

Він і-rшв у

був

тоді

Ві.ТlьшанUі.*)

До його 1Ї пішов Тарас. Але Дl\Іnтреш:о, 3амісць
датu ПОТрібне lІПП:\10 1 3ІЗ8.'1ЇВ

уs:ІТІІ

ХЛОПЦ}! ДО пе

J\арні, щоб учився r>уховарства.
Воштається Тарас у І~ухні, та яг::

ІЇ ого не бачить

-

тільh"о

шусть у сад! Сховається

чах, розгорне свої ма:rююш

уі~~е споро) рис ус та

(а

висnівує,

призбіраn

a·{n:

луна

І-.ухар
в

кор

О)'В

ЇХ

Іі:ругом

розшJгається.

Побачив Дмитренко,

що

с:Іаuного

RyxoвaJJa з

Тараса не матиме й ТОІ\ІУ приді.тшн його до служби
молодш.rу Енrельгард,тови за 1~ о з ач І~ а. Персюдяrлп
Тараса в дреліховий Ішптан
новез:ш (в осені

1829

рш.:у)

11
у

шнрш~і шаравари та
Бильну.

І І.

Панський ІюзачОJс,

-

бота. Сиди в сінях бі.1я
не г~пше 1 щоб подав

неве:rпша,

a."Le

;::r.вершLі та жди,

:rюльІ<у,

або

СІ\учна ро
пою-У пан

ш:n:иншу водн,

шш стоїть біля його. А поїде нан куда, тю~ ;:І.ОіІацай.

його у пере;J;Нііі 1 хоч-би ці пу ніч, :~юв еобаїш.
=~");)'сі ці ее. І а t1 апенигоро~(сьr-.:оJtj· ноніті неда:J t>r;:o uід еебс.

Д01я жвавого ІЇ ві:~ прпрщп непОІ;ір.чпвого Тараса
тш-:а c~'lYji~Ua не :моr.11а бути по душі.

ван сuбі дnнгі

гo;::J,uнu

доіЕП~\ання

Він вRорочу

рпсованнє:\І

та

співаю-;с-:м гаІі;t.;ншцьІ..:ІІХ пісень.

О;:нЮІ'О

pa;Jy

пан пішов на ппр у Ішсuно, в день

J~apcьiatX уро;~,нн, а Тарас

3Шш.~шв свічt~у й

наваіі

рисуватн ~~оз:нLа П:штова. 3ан.ятнЇІ роботою, не чув,
.нь: '-Ilii01-.lli го;цшп за го;~nню.ІІІ
nерну:Існ nан. Настаншп

і, ш:

х.:юпця за

пізно в ночі,
рнсоnаннєм та

·щн прп снічці~ розсер;:.tnвся Д)'іІ"е і1: каа~·-його на
другу днш-Іу з;~орово шшоротп на І:онюrпні .
.А:1е рпсунОІ-.: був ;J обрий і Еюн.-:rьrар;t1' піс.·rан
rrapaca на нау1..:у, бо хотів :з ІЇоrо матн двіремюго
портретнста. 3раау вчІшся Тарас у Вп.тІьні, а да.т1ь~

ше в В ар ша в і, ·в С.'швного :\taJlяpн Л я ~111 і

( спна).

Тут не ті.~Іьт.-п маля,рства нав,швся Tap::tc~
ІІО.!ІЬСІ>f\ОЇ

МОВІІ

та ПрОЧlІ'ТаН:

де~ші

і1

ТВОрП 3 ПО.'ІЬ

СЬ1\ОЇ .'Іі1 f'ратурп. бо по::~найо~шВС'Я був
чІп-юш. Пo.їJ,t\·olO~ (І~ШІJ-.ною) 1 - яr.-а

a:te

а одною~ тtів

i·ioro

аао:хочуf-!ала

ДО ЦЬОІ'Q, l.)y.:;Іil, не ,ctpyпt 3Наlіо:\ІЇСТЬ1 а :'t.ІОЖе ІІ .'ІІО
бов. Перше rш.хання Тараса, це О І{ сан а І\

..... ь· о~

н ЕнрІ!.ІішО. (!'Ітн еа;\Ш~ ш;у поет зга;tує

у

вірш)·:

,,;\Jен.і

В

11НШИХ

евоїх

Тj)ІІНайІ~ЯТІІІ"[

J.IПH(L:IU';

Ti.t

•rnupa.x.

А.'Іе науІ.-а не трін:ита ;~овгu. 3а6унтува:ш ПшІяю.І,
й ЕнГf'.'lЬІ'і1р;~т, не хотячІІ і!Рре·л.-:шштп повстання
Варшаві.

iloro

переJ'хан

у

ПРтl'р6ург.

:-:За

у

нпм ліш:~а

с.тужGа, а між: нею й Тарас.

,J.o

Петер[,урr·а насві:Іп вони nЦ вРсну

1831

р.

В ПетерGур3і ві~;..r.ав ЕнІ·е.Іьrар;~т Тараса на да:tь
шу Н'!.УІ .. У ;J,O майстра ЦjЗ.ХУ малярсм~ого~ НІ пр я є в н,

10

на І~і.їі чuтпрп рш>н, ПОІ\П Тарас не

paa;J,

.:\Ш.!ЯрСЬІ\ОГО

впвчптьея

ra-

})С:\ІЄ'С.lа.

Шнряєв був ре~tіснrш і тi.'thh'IІ ре.:\ІЇСНІІІ~~ бі.їьше
ІІЇЧО.

;~ро~~у:\.rітн ;J,ушу
:куJ,нсь да.ун_)шf', н

1\IO:Io;J,oro

х:юпця,

рай;J.уФню

І\раїну

статІ! артІІсто>~, він не ю•ів, чи
заробітІ~ІІ, гроші
По

не

ю~ий

рвався

ь:раси, хотjв

хотjн.

Робота.

й ті~'ІЬRІІ.

-

Варпшвсн:і:\І

мшlстрі,

грошf'рuб б_уn для Тараса

цplf

;~у:.1;е

Пt•тербурсман'"і

не:\шnош

несподі

ВtlНhою. Він мусів спатп на ГОJШЩУ: ::на:нов[Ти ст;нп,
~~о.:ІіВІ>ІІ, ;щхи. та ро.знаршуватн Шl}JІШ.НІr.

Ті:ІЬІ:Н пно;J,і, в бЇ.їі петррбуреЬJ.:і

у JL і1 НІ ІІі

·ra

ca;J,

ночі.

:шбіrав,

і ;'.І. О :\І;С1ІЦЯ ві;..~.рнсовутш І.:а:\іЯІІЇ стату

ріsUлені прrІ'Jі.'НШ С)...-сіднпх па:шт.

3а тat\OJO роUото1о аа став І~!ОГО о;щого ра:..~ у Іван

Сошеш.-о~ те:.-1; ~щ:шр ;~ і>Оl'ус:шва. Ішївсr,!-ЮЇ губернії.
~~ того са:'ІІОГо J~огуt·.їава., про ЯJ{ніі у ~~У),Іі сніваt:ть
сн і в яюп'і воанв
;щ шІm.тtн.

Tfl.pae

не-;J,авно поповича 1-\ошиця

Со ш Р ІІІ\ о розUа:шюшся

а

щuрР гаціt{анинся ('y;o.Guю

~ю:ю;~uго,

3Р:\І.їНІ:а. Ннрuнn;~ІІІІ ІLіого R

J,·pJil.'tll.:

мі~:~ нювн1 бупн таІ\і еніт:rі і"1
~-шш.ІrНІ1ТІІІі
rн;a;~t':\t!ї

Uatci:mp

Евген

Гр 11 го ро в н ~І.

Нен р ~~ін но в.

с:шr.ншї.

Тарасом та
бе3та:щнного

своїх анаі·іо:мих~

чеені :rю;_~.п, .н": наш
Грt:•fіінІ~а,

JIJ{

СС'І\ре-тар

росшсісьнніІ

поет

вtнпель царевнча

В ас ІІ.1 І ь Ж у 1~ он с 1;н іі, і ю.: іішt{Рственнш'"'r

R ~.'І

и І\ н

i'r,

ма:шр

1\ ар :1 о

себ-то J) р ю л о в~ ЯІ;ого то;~і в f1ртербур

зі прю.ю бu. отвори:ш.

Вuнн. чес:ть Ї:\І
хах.·ш.-t;ріпш~а,

;за

не,

не

щнн·орну.tп

1l

цура:шся
його

;~о

мu:ю;J,oro

себе!

ПО).tа- ·

га:~и, нчи:ш

та

вре-шті

(юму во.'lю~ бо перед

постара.-шся,

щоu добути

h:рішшом світ був зюп:нутий

на десять за.\шів.

3-разу ~у.ма:ш, ІЦО

Енrе.-Іьгар~т

внзво;rнть Та

раса даршr, ІШ.1.П ;:~.,о його повернуться з проханНЄ.\(

т~ші С."J.авні .·по;..~.и. ЯІ~ Венеціянон і Брю.1.ов.

А."Іе не зна:rтп Ею'е.'Іьгар;:~,та. У ~.тої а~1фібії" :\ШЛИ
значіння тіаьІш rj..юшj~ а
.'lюбство. :З::t:rl\a~aв

2500

не

яІ..-есь

ли-1 чо:юніІ\0-

руб:rів.

Треба бу.'ю їх ров;.І,об~·ти, щоб 1-:ушпн Тарасова
во:но 1 за .ю.;:ою нін таl\
оанР;..І.)'іІ~ав.

l

Т)'ЛШв~ що

прІцу:..шно

портрет )1\уr..-овского,

тшш:

а~~-.:

тя:..І~І->0 був

Брtо.1ов

шп.tа:rював

його розіграно

в

.1ьотерію і

EнrP:rьrap;::t,т підписав відпускну.
Ста:юся це

22

1-шітня

1838

р.

Ill
22

1шітна

1838

р. це наІіясніііпшіІ ;tень у ~юпті

нашого nе.'ШІ\ого nш•та, день~ яюІП

1'inro

робнв не

наче .:.r.ругнм чо:Іовікшr.
Тепер nін воJн.1шіі, тепrр 1іому СІ\ріаь ;:.r_вері

чинені~ тепер нfн мо:.-1-:е nчнтнся.

:М()~Ке

ві;..~.

собою роз

nоря-;.ь:атІІ, ян чо.їові•-:: бо nерше він був, вібІt раб без
си."ІЬЮІJ~і та баас;ювЕ:'сниі-і: ЯІіогп
J.НТІІ,

~юг.-ш

бвти: І\рнв~

nро;:~.атп.

ЯІ>а перюtіна!

Вчора грубош••УРІІіі маіістt-р ПІнряє.в~ а нині ве
.чикиіі мнстець Брю.'lов

нчора нуї-І;;~еннr->

горнще і

rpCІJta:oш нещас.-ншuх че:ицнш-:ів. і .-rariІ~a~ і іІ.:урба
о пуСОІ{ х.'1іІіа.

а нині

-

са:1і :нш:tР:-.tії

BliCO!>OOCHlЧf:'H!IX. гарНІ!~~ :Ію:tпГІ

1·

і товариство

Н::і.;l'Я На С.'1аНу.

3-разу не міr Тарас освоїтися з тою
ною пере~tіною, іІ\:ИБ

мов

у

ЯІ\ійсь

незвичай

fіазці.

На.віть

праця йому я~<ось у ру1шх чапіла.

Та зrO;l,OM приннh'~ ходив до аІ\'адемії, до театру,
на концерти, бунав у гарних домах, читав, присл)т·
хався ;~;о l\Іу;~рих

розмов,

а

що

від природи веюшим розумом

впвінуваниlі Оув

незабаром з;~обув

-

еобі шпрОІ\'У освіту.
собою 1

Був з;~оровий, гарний

'rа.1аноmІтІІіі, мав

;~обрий голос, чуцово співав наро;J,ніх пісень, не ди

во, що :ІЮДІІ і то гарні та

;J;OUpi

.nюди, лишнІ до JЇого.

Особливо сприяте;~новався був із
рем

ПІтер н бер,. ом,

з

БОТІНШ

ній Jшатпрі та став о;J.І-Ш:.\1

моподuм: 1\Ш.ТІЯ
меnшав

найбіТІьm

3

ученш\:ів ~,бшІ{ественнuго Ерюлова''.

.

~уховпй

I'""'Ioro

розвптоR

іішов

на

од

у.-:поб:~снп:х

се<\шмш1евu:мп

1\рОІ\U)Ш,

На~е ПО році наукп В ат~а;t;Сl\1ЇЇ дістав срі6ну
да;:Іь, (юго рпсун~-;п: І\уnува.Jи

шщавці

;1;0

l\18-

всілш\ІІХ

вu;J,аннь. сrавав :\юлоднм звісним артистом.

_-\.

прецінь став

ниеата

вjрші.

вора :ну3а ;:::J,овгu цура:шся :мого

,,УІ\раїнсм:а

смаку,

.~tшттп:.І у ШІ\ОЛі, в пансьh:Н""і прнхоа:іll~

су

схпбленого
в

заїз;.t.нnх

;J.О::'\ШХ та В МійСЬІ\ІІХ ШШ.ТІІра:х; та І~О.ТІП ПО;J,ПХ СВО·
Uo;J,п

ве-рнув

.;.юї:\t

почунанНЯ.\І

.~йт, прове;цщпх під

вона, сnасшн
чуjІ~ині·" ~

Врю.'lОВа

-

їїr.

убогою

обня:ш

чпетоту дптпнннх

Uатьь:івсм-.'ою

rї

стріхою,

нрнгО.'Іубп~1.а мене на

пuше про себе Тарас. В розh'ішній робітні

і"іо.му ввиа.-:а.тшся уІ..-раїнсЬl\'Ї .. стРШІ. се.тш:

!\ІОГПJПІ: з ?Іюгn.:І встава."1н наші бі,J.О.'Іашні гсть:чанІІ;
неначе ;J.охтря.1.п ііо~Іу, що
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ві~біг

нf;.1.

рі;~ної se.\mi~

·що забув про її ЕfШс~·

що не

ropt_•.

оtІізветься аа

ЇХ C.'lOBOl\1 доUри.м.

І l\Ю;:-·ю;щlі

:\rа.:-шр

Jацав

пензедь і Uрав перо в

ру1ш. BaJiyt:ШB про ;\Шстецтво, яІ..-е і-ішду дава.Іо гар
ншІ зароUітОІ-:, l\Іеда:tі, с.,шву

а

внтрачунан

час на

писання- віршів, ш..-і поt;а-що не дава:ш нічого, а в
бу;~учностп малн нрннестп ті.:ІЬІ..:ІІ t·оря і !\І)'І\11.

Внще

нр11знання-таfі

ro;::~;i!

3

перших

творів

Тараса ІlІевчею;,-а осталаси наl\І ба:~я;::t,а: , 1 Пр1Ічин

н а'\ написана в :місячну, бLJy ніч н літно~rу саді.
;J:осІІть прочитати перші рядІШ цього твору, щоб

побачити в

ЯІШі'І

новпіf

тон

у;,арнв l\IOЛO;l,IIif, по

чаткуючиЇІ поет. Нічо подібного не б·у.tо

в

1\отля

ревського, ні н його :nопістів. ні в ..:\рти:\ювсь:nого~ ні
в Гребінrш,

ніршу

хіба

;.~,еп~о

:Мст.1 ІlІНСЬІ\ОГО,

схожого

-мо:а;:на-6

гармоніhні:\r,

наІітп у

поепІчніl\І,

ніба

степоннм тумано:\t овіяним.
П рина:~І\ОВо 3С:\ІЛJІІ{ІТ дові;~атьс н, Ід о Тарас :нпстець
не ті.'lьІ..-и фарбами, але іІ с:юва11и :ма.'lюnатn.
Оден з

уІ~раїнсьL..-нх

дідичів~

Шевчеюю робпв портрет,

впtішов

у Петербурзі

ТІав

Мартос,

гроші

першиіі

і

з

ЯRoro

ро"у

"Ко б з ар"

1840

Тараса

Шевченка.*)

Це невелпч~<а "нпжеч"а, пр1шрашена

Штернберrа**)

у я"ій поміщено

8

рпсун"ом

творів.

'"7;у.чи

..uоїа,

"Перебендла, "h"атерина", "Tono.tл", "На-1.1{0

*)

1\:обзарь. Сборвшп стихотвореній т. Шеn•Іенка с.-Пе

терб;ургь

**)

1840

г.

BD

тппографіn Фишера. Пз;:щніе М-еа ГІ.

Під хатою грає бандпшст,

грається з собачкою.

а бі."lя

Ного

новожатий

.tteнi чорні брови",

,..Іван

ПіrlІюва;•,

Основ.я

.. ,..J;o

ноІна" і "Тарасова ніч".
Неве:шч1ш І..:нпжечr\а~ але значіння її для уt~ра
'інсьІwї .·1ітературn

а

н<І віть

наро;.І,)\ ~~УІІ~е ВЄ\'Іш;е.

:жа~на

;::1,.1Я

істор в

ІШШІ~І-ш

нашого

не

зробtпа

тш~ого ~\i.,ra, ЯІ{ ШевченІ-{ів ~J{обзарь•~. Вона юодьоІ\І
очи

ро;-:н~рn:ш~

вона

навчи.:-.а їх,

хто вою1 і юшх

fіатм~ів вони діти.
Неначе н.aut Дніпро UtuJJOHuй,

Слова його .1ztлucь1 mш;,.tu
І в серце

1zaaa. ·щ

г.tибопо,

І uiбzt ти.н огне"''t пепли
Хо.ш()ні душі.

Шевчеюю в своУ:\І "Кобзарі", то згадував за 1\ІИ
нулою славою України (,Івші- Пfі)~wва", "До Осnо
влнен1іа",

"Тарасова Hil(."j,

ТІ-ШВ узори лі•гературних
тодішньої'

романтІнш

то на наро;J,ній основі

творів,

згідних з духом

(,:Тоио.tл", J,Причинна"),

то

;::~.авав у дуІІшах зразн::и щпрої ліриІ-ш, то к.:шв під
ва.'Н1НН під реальний напрямок літературний. (,,І(а
терина"),
3емлшш

не

тільюt

чита.:ш ,,Rобзаря"',

вnучуваJш його на-память. Це
якого

благовістив

Гребію::а,

був

той

ті:1ьки-ж

але

й

со:ювеІЇ,

у

того со

лов1я був від разу якийсь по:~ітичнпu, ширшшй вір

линий лет, якась сміливість летіти кудись дале1'0далшш, у вічність.
УкраїнсЬІ::і

що отсе

.яви·вся

письменники

поміж

ними

ююrо вою1 навіть сподіватпся

захоп."'Іення це найкраще

від- ра3у

тоtі
не

висJююш
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~розу.мілп,

сnівець· мессія.'
мали

відваrІІ, а

старuіі

Квітка

------------

--------

у листі до Тараса, кажучи,

що

ііому аж

втюсся

на го.чові піднялося, ко~"ІИ почав читати "1\обзарян.

"Я: ііого нритуJІив до серця, бо дуже шаную
вас і ваші дУ!ІН~и І~ріпІ..: о лягають на душу''.
Справді

надnв)~ватпся

не

:можна,

я1~

Ію, не :маючи

систематпчної

шкі.пьної

СІ~оро ЗіJ.Обуn

собі

поr.:LЯ~~

:ti

Н)'~"JJе

шnроRій

Шевчен

освіти,

так

наше

ми

на

теперішнє шиття і від-разу вист)тпив з та

І\010 власною, г.тшд~ою, гнучкою, н:одьорптною .їіте

ра:гурною формою.
Що-j-~ він міг читатп І"рім тпх нечисленних тво
рів

.

уь:раїнсьної

літератури

від

Кот."l.нреnсьІюrо?

"Історію Руссов" ПоJrетини, Ван·rиша І-\амен
сьJ<ого та дещо

з літонисей (Рубина). А нрецінь

він та~< добре зрозрrів дух Запорожжя і дух Руїни,

прецінь таr; тепло передав голос і зоіі~< степу, сто
ни :могп.L, тугу за во:~ею j

с.:rrавою.

ОтсеІЇ першиіl, :мояша сказати, неб)rва;~пй успіх,
не запю.юрочнв його, не здер:ашв у тяжr.-ій праці над
собою. Він чптав 1\НІІfЬ"RІІ: польсьІ:і, роспhсьІ..:і (:\І іц

ь·евпч, 3а.tєскі~ JІєлсвель,

Пушкін,

СІ\'Н!), анаііомпнся злітературою німецьІ\'ОЮ

сьrшю

· (ШсІ;спір,

JІ\унов

ll

анr'лій

1-етс, Шіпаср і Кернер, Вал

тер Скотт в перево;J.ах) пізнавав жnття старинних
Гре1..:ів і Рп:шиш та вr."'тублювався у святе
з

ЯІ\'П:'ІІ

не

JЮЗдучавсл

;.,о

пись:мо,

С:\tсрти.

В рі!{ ПіС~"ІЯ :,1\обзар.я'~ ВИХО;.J.ЯТЬ

:,l,аіJ:да.І'\ШІ\'П",*)

наllбі.1:ьша поема Шевченкова.

о;<) ~~Гаіі,:r;а.:\ШІ\І.І"'. Поюrа. Т. Шевченка С.-fІетерб~ург'Ь 1841 г.
В'Ь тппографіu Смчева
с~ювіе~t'Ь

u

131

ст.

120.

ЩІЮ·І.-fічаніимп.
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Ц.

1

р.

50 n.

Со пре;з;и

Це В(ШІІ~пй~

грjзнпі·і,

.·rуною

ножеіІ{

оаарений,

пурпурою 1~рови об.:Інтuй, оUраз l{о.·ІіїшJщна.
С:\tРрть

:мліївсьІ..:ОІ'О

тu:таря,

.ш.. ого

3Ш\ІУЧІІJІИ

І:онфе,J.ератн, і :1ю6ов І'-іого доньки, ОІ{СаJ-ш, до :а.;:и

;Lіuсьь:ого нtш~шта, а нізніІіше гш\ношцмшго гороя,
Гa:rali;\H 1

3

о;~нuго бш._у, а траr'е,J,ія І'uнти~ яюtй по

нUнвав н.пасннх дітей,

присягав

Go

:нншх, а ;~руІ·ш·о-це 3'-Ііст тнору.
вu:швться

літературІВНІ

~Н'СТЬ на hато
поет не вдо

A:re

зав;~аннє:\І,

він

хоче

роц-.

щштп перед ШlІ\Ш нрп(шнп 1•ервавого гаІі;..r.а"шць:ю.JР()
повстання,

народу,

хоче

хоч в

на11.1

:Jазпрнути

;..r.o

птсазати,

;J.НТЬ братня І..:рив;J,а,

отrе

чоJювік ніяк не годен із

в

ю..:ого

паїнове

cefic

..

дУШ)'

нtчцас.- швоrо

нещастя доно

І..:.ІеІімо, якого

ампти.

"3вЄ';\іМ раз давні порахуш..:11. панехаіімо 1..:рuвду
й насяду, а мо;.І..:е jfiИTO:\I і

nшеницею,

Іцами й руїнами nоІ..:риє·rься наша

а не згари

ве.тrш..:а іі І'арна,

с:Іавянська зем.'lя'·,-І-Іеначе говорить автор "Гайда
маків'· до читача.

1\'.
Я11 ЩІІро і! радісно прпнп:ш зем:JЯІШ

перші Та

расові твори~ так ненрихильно й зJюбно віднеслися
до них чужинці: l\Iocna~'li ІЇ По.tю~и.

Навіть

таt·ШЙ

сніт.'ІИЙ

крІ.ІТИІ..:,

як БвJІінс~..:ій,

не 3Н3ЙШОВ ДЛЯ НИХ JІНІШІХ С.JІЇВ, І~рj.м НІІЗЬІШЇ, ву
.Т[ИЧНОЇ .11аІію1. Це мало свою r.1 ІПбОК)'" при'шну .

.Мосн:ал.і й Полю..:u

з-давна

на ~".І-\ раїну, ЯІ..: на скпа;щву

і хоч Пtщьща давно

пришп~лп

нивитися

частину сно"іх ;1.ержав,

роаібрана й безJ,ерт:авна, по

гляду тоt·о Полjши ніяJ.: не лю·,кут~ позбути:сн. :Маска

ді зає;::~.но торочать вро ~,a;J.iH язнк"·, а ПоJІякп
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ry2

кають: "нЄ,.Іа Уt{раfнн, Єст тй.'1ьк:о ПU.tьсІ~а
Росія".
~-\ тут, в Шевчею.;:овпх

сильне,

і по-наС~,

усю<у

тuорах

міру

почу.тюсь

перРІЮНуюче

чення тю~ого пог:шду. Шевченкові творп

нараз

запере
це бу

-

ла нрп.:Ію;::\на пощочина не ті.'ІьІ..:п соцітtьнііі: r.;:рив

ді,

a.:re

й ІІО.'Іітичніlі брехні.

Народ, ІЦО має таІ\ІІХ rеніїв, rцо має
П зовсім орнrінааьні

да:мш~п",

твори

без:перечно

ue

.як:

ш..:ре:ми:і'і

ююю вони написані, не а::арrон,

мостійна

та1.;:і

~,К-обзарн

ll

наро;1,,

не

цінні
,.Гай

а ,мова,

діяJrш..:т, а са

l\fOBa народу, ю..:ий мусить стати самостіП

ним.

До

Шевчеюш

можна

ще

було

говорити

про

"язик для домашнього обіходу'", можна бу~. .ІО бал;t
кати

про

снівробітництво

l\1осr.:а~їін

й

УІ..:раїнц1н

над яRоюсь спільною, руською літературою, можна
було заходитпсл,

щоб

прн росийсьІ~их

виходили українсьRі літературні

журналах

додатки,

-

піс.ня

Шевченка АІ)~сіла українсмш, справа, як не нині, то
завтра, ступити на свій власний ш.чях.

До Шевчеmш УІ<раїнська література мала у соо1
д:ІЯ :МоСІ~алів і Поля1~ів
скоморохів,

їі

щось із давних волхвів та

допусь:а;ти

н:ріпаt-~а-весе.аьчш~а,

щоб

до

пансьь~ого

посміятися,

стола .ш.;:

або

прпга

;~ати собі "малороссійсь:е село"', з його гарною пrп
родою, і з усіма

ного

життя.

вш·адами

Вона

панськоt·о, малотурбот

являлася

чимсь

"для

развJІє

ченія" і-на тім край.

Аж отсе в тій літературі нараз аабреніла друга.
Н)~та. В Шевченн:ов11х тнорах перед читачем з'яви-

18

:шся аовсім понаfкні суспі~'Іьні ІL[ історичні ппт<~.ння;
слово, я1-:е

досі

регота.:юсь

С:\Ііхо:н

нево.tьюнш.-ве

сf?.їЬЧаІ\:а наVрало біб.tеІ~Lсьн:ої Ію вапІ, над ,~ма:юрос
сШсІ\:ІПІа сес.їо:м, у ш.:о:му таІ\: добре було їетп, сна

тн,

несе:нппсь~

rрО:\Ш.

ааг)тоті~'1П

Росшїсь1..:і

.ш.:іСJ,.

ппсь:\Іенюнт

да.їеІ...:і,

sлоніщі

арозуJ.tі.чп,

ш 1 х віщншаються їх уІ..:ра'інеLІ..:і

що

ві;~

номічшш:п і що за

тю.:ІВІ .1ітературювr pmшo;~o:-.r :\Юf:..:о п[ти

1"1

;:І.ругий

пn:tітпчнпй.
ДодаЇІl\10 до того: що с.:tавянофі.'Нl.\1
ченш:t

не

ІІІОГJШ

ще

1"1

лщ~оGатися 1 Оо вона

то,\ІУ

Q-у.-ш уІ...:раїнсьt:о-патріотnчна,

поезія Шев

а

не

ВІПNпочно саа

вянофі.'ІЬСЬІШ-, і си.tьно відбігала від іхньої проrра
:-.ш:

;~.чя

зала;_щш;ів

3Н()Ва

вона

Х."ІОПСЬ!\:ОЮ, ву:ІьГарною, від Н9Ї

являлася

ш..:оюсь

,,нес.~Ю ДЬОХТЬО:\f~', а

І-ш:ш це ПJ.шга;~ає~ю собі, то зровуміс~ю, чому чужа

І<рптшш наюшулася на

ІПенчешш

моІ<рю• РЯі\НО~І

за Ііuго перші тuорп. Йому ра,'J,нлп 11онехати хлоп
t:ЬІ\'У, мертну мову їr писати~ JН...: велиюпї "малороссн

Гогопь~-110 росшїсьюr.
На щастя lllевчею..:о не ,1,уже брав собі до сер
ця те, що нро його пасали чужі, він ті.'lьRп л,;:урпн
ся. ЯІ: СВОЇ ІіОГО,

зроsу:міЮТІ. та ЧИ ЦЇІ-ШВЛЯТЬСЯ НОНІt

його ниса.ння.мн. В пrредмоnі до ,~ГюїдамьRів" він дав

роспіtсьtш~І ь:ритпю.tм

J\O}IOTI\Y

та рішучу відпові;з,ь:

Спасибі за раду!
Ten.tuй JiOJІcyx, ·ті.lьнu.

lle

turt·orJa,

нrt .fteнe utunzuй,

А JЮ>'Іу.ю-Іе amue с.юво
Брехнею

n irJ6шne.

~.Тен:шtі 1\0ffi)--..-X';~ бо J,..І\раЇНЦЯ:\1, ЩО А;J,ЯГНУЛll ЙОГО

2*

на

себе,

себто,

що пнса:ш

по росшїсьюt~ можна

бу;ю дійсно добре тіло погріти, а .,брехнею той І:ОіІ~ух
підuнтнlі" то:\Іу, бо тут поаа пйтаннюІ :~"Іертвої і жи~
вої~· літоратурної :\ІОви І~ри::шсь

инші, кудп ширші

по.чітнчні шпаннп. Шевчеюш хпті,"'НІ прюю спрова~
дпти на ~шні:щі, на тую б:1у;~ну ;~орогу: якою пусти
.чосп йти тю\ багато впзначннх У щшїнців. Але він ска

11 нохай

зав собі ясно:
абн ті :r ь 1; о

я

і

му:,І~нцьRиИ

поет,

поет' і з дороrп не збився.

Остався поегшr, ІІОето~І не :шш у свnїх творах,
але ІЇ у житті, ноето~І у н.rшстІшо~у, грецькому ро~
вумінні того слова.
\~.

3а. "ІСобзарем" і ~,Гайда~rа1щми" вибрався й сам
Шевчен~о на свою рідву Ун:раїну.

Rула це наіІсuіт.'Ііііша доба у його :.t~итті.
Попращав рі;..~,ну зомлю
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літНІш ІшзачІюм, якого

завданнем було сторшь:uтu дверий пансь~оrо

Ішбі

нет-у, а вертав маііже НО .чітюш мущиною, над .яюtм

розrорющшось Сеl'.Шuарвне сяєво слави.
Тш~і вешп~і

пани

як:

Тарнов с ьn: и й, Ли зо

губ, Га.!Таган, і багато Iшmux, запрошували його
до себе в гості і

на

вша.новання

Иого

справ.тІяли

гучні бенкети. Мов у тій Ішзці: "Самор відчи:нися'",
відчпнялисн перед ним на-раз двері велшшпансм.:их
сальові в.
Спершу, .аітом

1843

р.

поїхав

у

Черниrівщину

й По:павщину, щоб побупt у своїх давних і нових
знаЙО:\ШХ та приятелів:

fі И,

ре П Н іН а,

Ч

)'

Тарновських,

Ж О И Н С Ь І-> 0 Г 0

Й

Гребін

ІНІШИХ.

Відтан~ поїхав на Хортицю 1

це 1-\о:шсь була 3апо

ро:..~сьІш Січ, nобув у 1\нУві, у ::\ІеааrгорсьІ\Ого Спаса
наві;t.ався до рі;:::t.ної Кuрн.аішш.
Cy:\tШt гостина.

ЯІ~ чо:юnі}{. ЯІ\' Тарас lІІевченІ:о,
та

неза;:::t,оноленІпt,

ппш

доІ.:ааа:\ІП

він не міг бу

пошани,

а

ЯІ(ОЮ

1'іОГ0 ш;рі:3Ь ПрПЇі:ма.rнІ, ТІІМП JІШПНlІ:\Ш НЩШІ\Ш Й
C€'JIПMll гуляннямu,

a:te

B8-

ЯІ\' УІ>"раїнсьІоtіі патріот~ як

наро;~нШ поет, (а за нн.;:оr·о дt\ржав cet")t~ Тарас від
пt>ршого разу), не :міг нін баІі;..t.уже
:lіти. бо ТР, u~o uін та11.1 побачtш~

l\pyro11.1 с~бе гля
Uy.1.o ПJНl'-Ю страшне.

Наро;.{. стогнав ":і нево.~Іі. в те!Ішоті. в нул;;~і~ свої
ІІ3НІІ не сгірш (Іужих, ора:ш х.'lоnамн, YRpuJнa була
н нuх хіба на. с:юві, а на ні.аі: оден Т.ЯЖІ.'НЙ гл-ум над

нею; на Січі рос:ш картон:ш, сnідІ.:ІJ слаин ;~і;~ішцппи,
наші історuчні намятІ.:u, t\рmшнuю зароста:ш- одним

с:Іовом-над

УІ>"раїною з~ава:юся повисла аш·.:шда.

11 СІ\різ

був я

і

СІ(рjзь п:1акав"- говорив

він потім, а вже-ж r.;:ерваrшмn СJІезами

І-штп ІЇого
побачив.

празлuва
як

неnо~"1ьнnюt

ІіОІ'О

на

душа

н

сестри

Ч)"Жому

мусі;ш п.ла

Киридівці,
ІЇ

.~ш.ні

брати

1ю:rи

він

~щ:п>ше, мов

працюва:ш.

Ко.:tп де

по-правді ві;щочивав Тарас тоді душею, так ее хіба
и Я готпні

).

старого ЮІJІ3JІ Реп ні на,

бу ншого ки

ївського rенfІрал-rубернатора~ ю:иЇІ попав у НtІ'ласІ\у
нарсьr~у ЇІ на се.1і до.іІшnаn r-воІ·о 11равtщноrо
~.,. І{НЯЗЯ
а

яnою

Реrшіна

поет

бу:ш донька,

спрпяте.:новався.

;~обрІп.t

анrе."1О:\І

хорошtто.'Ю:\І

1\ріпю.:а

у

свойому

серці

і

-

В ар в ар а,

наанвав

яка

aUepirлa

ність~ і бі:п)ше ЯІ\' прнхи.:tьність
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ю.;:у

І\ н.

nіку.

до

свої~t:

бувшого

щиру нрихп.чь
.їюбов.

\'І.
На;\ІІІШвшнся на .У nраУні н11 те, ;ш ~шци

,1 правду

зневаі~ають, ЯІ\ б:шіІ~ніх сво1·х запрю·шоть в тяа~Rе
яр:\ю, JШ Оjlють :шхо й ШІХ(НJ засівають"~ Шевченh:о
запалав ве:шювІ, с.l)·шнш.r гніво:и.

В 1іого уст по~

п.::шли с.·rо1ш ІJJ:tЖІ\01'0 ;:І.Ш~ору іі обурення.

Ка:ш перше нарі1~ав

нін на "з.~шх Jrю;. щіі", або

3аrа.~ш~І на ":но;\ш1" та•~ тепер став

нін

u:шще до

ТПХ ВІtнОВ:НШЇВ ЛЮ;~СЬJШЇ НЄ','\О~Іі Пр11Г:1Я;J,11'1'11tП, СТаВ

їх

по Ьrені назш:Ш-111, став не ті:н.. ~:и HI:':;J.U:IJo

люд

ську малювати, аде й до її ІСОріння добіра.тисц.

Зпід 1ЇОL'О пера поплили та1>:і твори

ЯІ':

р ин", "Сова", "Сон",- цеіі "G;Он", щu
рш.t мав йому наробпти ст1:1ь1ш
За-що боро.шсt• .ІШ

За-що

.tae

незаба

.CJWCa!

s 1Utнa.нu?

різа;.;шсь з.

За-що cнopoiht.m

"Ч и г

OprJa.•m?

cuuca.1zt

ТатаремІ і ребJЙІ .'J daciнa.m)
І pyrJoю 'Іt_о.Іuва. m,
І utaii.ш.me

CJiopor)u.tu,

ЩО-:JІС на 'І-Шві ypodu.ю.-J
Пнтається поет на руїні ІюJшшньої
нн (ЧипІрпн). І, ніби я1-шйсь

го:~ос

І'еть~rанщи

від степу~ n1д

ш;ві;~ає він на це:

YporJu.1a

рута, рута,

-

Волі нашої~ тпрута.
:Jacнy.ta Вираі'на,
Бурлно.н yнpu.mch, І(віл.tю .'Jm~ві.та
В на.1ЮJІСі1 в і5о.юті серІ{е 1zрогноі'.та

І в iJyn.ю хо.юdне гадюн нстусти.ю,
А iJiпt..<(.Іt наrJію G степу orJda.ІЛ .

Яю1й це бурян, ш;а цві.:1ь~ Ішлюжа, uо.чото і .ЯІ~е
дупдо і Яl._ИХ
)J,ОІ'адатпся,

нашпх

у

хто

ЙОГО ГаЦЮ1~
:.шае,

перевертнів,

ю..:

про

ЮШ)'Щ8НО,

Н8

....

ТЯЖІЮ

вис.:юв.'ІЮІшвся

поет

про

панjн -Иродів,

про

тую

:\IOCfiOBCЬRY отруту, про те гацюче І-\одло, яке скрізь
ло У1..:раїні Ішшіло.
КолІІ-ж отся погань перевецеться?, не ВіІ.:е-а~ ми

за таке добро кров свою таІ-> щедJю про:швали?. 1\о.:ш?
І замісць відІюві;~и: поет каже:

Cnu-JІc повитий JБидовою,
Пони сОНl{е стане

Лm:<U tniї нeao.·lim'J'iU
Поростуть
У

гетмtанu!

-

відновленню

гетьманщини

значиться,

бачить Шевчеюю спасения рідного народу.

У "Со в і" дотор1шється він тої рани, яка його
так діймано боліла, тодіШНІ>ОЇ міw'Іітарної системи н
Россіі.
Убога вдона має

сина,

одпноF:а.

Це їі уся .'1К-

бов і надія.
І fJень і ні•t npa·l{ювa.ta,
Подутне п.zати.та ...

1

синові за три 'JI01ZИ

J:Hynaнo1~ нynu.1a,
Щоб і воно

уdовине

-

До ШJIO.lU XOOltЛO.
Виріс син, гарний, добрий, розумниїr. Вже й же
ниться пора. Аж нара3

--

ста.:ш хлопців в кайда

ни ь:увати. І, я~-> звичаІЇно то;:t.і буна~ю, у
гроші, у того 1Ї прав,J.а.

1-:oro

спда
,.

Кож:,ий шшр)ттитьс.я, а
J~ т)ови оден син,

Та й той .ю;,-раз
Остапася самою. Стара,

прnбита. Пішла

1zi{) аршин.

ню.Іічна, тя:,ІшrвІ

горем

u найl\Ш. 3а Ryco~e хліба~ :.1шдам

во;:І,у Rосить. Та ІЇ того, ь:а~к~·ть, не варта. Прогна
ди... При:йш.тюся

'
нема....

.

К олшь:

.
вш

Христа ра;-;,п просити ... А

iioro

., ")...
пршце.

... І
no.,le

вийшда за с€'.'10, сі.'Іа

на

1\f
1v1усить

и
прпити

вигоні і дивпться в

на дорогу, чп він не Й;t,(~.
І ca·irnaє, і с.иернае,

А .•юсна.z.я

її сина

-

Не.Іtае, -не.Іtае.
(Знаю ще ;з,ва творІ! в нашій :rітературі, ·які так
різко малюють 1~ривду поганого мілітарного устою,

а саме: МарІЮВІtчІш "Два сини", і Стефt1нию1 ,,Стра
тився". Безсмертні твори r)
В третн-і поемі

з того часу, у "Сні" поставив

собі ІІІевченко нове, дуже веJІИІ<е й важке зав;::~,анн.я:

д.ати загальну ь:артину, (немов із лету птиці), Укра
їни й Россії в половині
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століття, поставипІ та

кий сшt:тетичний образ людям перед

очі, щоб по

бачwш духа істини, якого не знають, бо не бачать.

Всі ми 3адурманені, московською б.ч.ен:отою напоєні,
всі ми

сновидами

по

світі

розуміння того, що добре,

бдукаємо,

а що

затрати:вши

зле, що справед

.'Іиве, а що ні. Правда, мов дівчинка в казці, І~ровю

плаче, бо І~ривда очі П вибрала.

Захланність, підступність, драпіжюшість, облуда
тунауметна розрослися •~ругом, мов хабуз той на

ниві. А .'ПОДІІ дпв.""Іяп>ся, 1швають rо:ювамп і1: гово
рять: може ТаІ~ і треба'?
Що на

лося

-

Упраїні

насам-перед

тоді

у вічі Ішда-

це суспіJІьна кривда.

Он, с.rлнь,

-

у Іnі.Іt

pal',

що ти not;uiJaєut,

іІатану свипzину з JIO.liнu зні.Іtають,

3 шнурою зні.Іtаюпп, - бо Hi 1tU.Jt обупzь
Панлт нefJopoc. rux.
А
Вдову за

ou

розпцнають

nofJyume, а cuua нують,

Є:Jиного сина, єдину дитину,

-

f:(}uнy наfІію! в війС'Ь'ІіО оfі(}ають,
Бо іtого, бал, трохи ... А он-{)е tt-iiJ nutнo.Jt
Опухла дитина го.юіJнал .мре,
А .мати пuинztцю на панщині JІсне.

Неsабутна Rартина кріпацького пеhаа. Та була-б
ІЗона неповна, ко.'ш-б не дома:rювати в ніlі покрtп
ІШ. Ось вона пп;;щ,J.пбає по-під тпнню

3

ма.1енькою

дитtшою, бо "батьІ<:О й мати о~щурали:сь й чужі не
приймають".
Це

ніби

коротІ~ий

пригад

недавно

нанпсаної

"Катерпни".
Ні бп вона відпроважає поета до границь У [~раїни.

Бо отсе вже і сніг
."'Іота, туман, туман

та

біліє,

І{ругом;

пустота"

-

"бори та бо

це

вже не У

І~ра)'на, це Россія. А що-ж 1 тут знова перше кида

ється в очі?

-

Каторга.

То не fi.мep.li, не зариті,
Не суда. ідуть

1zpocumu,

Ні, то .иоди, ~сиві лю(}и,
В най.{)апах 3абиті,

ЦіJІа Россія бу:ш то;\і,

мов

ЯІ\ась

о;::~;на

тюр:-.rа-t.:аторга, у Яfіій ь·аторжнj-народп

jз

ве:ш~а
нор зо

.'юто ниноси:тп, щоб несито"' у nельку за.1ІІТІІ.
А гень-да:шко центр тоі' тюрми-дсржашr, їУ сто
лиця, північна Пал.ь,.rіра.

ВійсЬІю

-

пара;щ

-

зс.м

.'ІЯЧОІ-.: а цпююншш rудзш\юш. "Цур тобі мерзенниІі
r;а;rщмарю

А тю1

!;'
і самая святая святnх того храму те.мря

-

ви іі насшш: золотu~І оuлн ri б:подолшщ а :-.rіж ними він,

ннстшй, сердпиіі і вона, мов опеньо1~ засушений.
,:Та!~ отсе-:ж ті боги, д.ня І-І.uбра

ti

вигоди

тат~ тя:1шо ь~араються :\ІЇ:Ііонн ро(іучого

яких

наро;\у'?;

питається поет і це шпання ;\ово;~пть його

;::r;o

ТіШої

з.Jости, що з ні;J, ііогu благого пера на папір пере
.;швається оден із

найз.'юбнііішпх

образів,

ЯІ-;і має

уІ~раїнсьІш література.

Зп пана.ни

панспиа 7 панства

-

cpi6.ti та
J.1loo Nauш-m
~·

.J.tШni.'

гоdосані,

llm,·шm·, ny.Jшni/
А;Іс иотіюпп та 'lJювп.tлться,

ІІ{об то б.m.з'tе стати

fr'o.lo

са.Іtих: .11о:же віJарять,

Аііо іJу.Ію

damu

Б.тсово.tлmі,

І отсе цар

-

'Hit);JJOilu m І>

,До найс-тариюго, та с тту

іfого л;; затоп u m ь .'
Об.шзався неоорт;·а:
Та .11ен utoco r; n у.ю

Алr .загу.ю.'... А той собі

ll[e

.tteнzuoгo
1l.fe 1 Іi,

дlеJІси

myaa
той -

.нентого;

А .11енший .Іm.rого,
А той іJрібни.х: а оріонота
J~нсе аа порого.н
Ян, нинетьсл по у.ІlІІ!ЛХ,
Та й давай

.tricumu

Недобитніо ирrиюс.Іавних,
А ті го.1осити,

Та верещать,

ma

ян petJнymь:

:,Гу.1л наш оатюшна, t>y.tл.'
Ура! ура! ура-а-а!"
По тііі сатпричніЇІ сцені ;щ.:%ншіІ. обзор городу.

Папати, іІ палати, і r:a~reнe"t обпштп!1 берег, і дзні
шщн, мов аагострена шней1ш, і-П t: рв о !\І)" Втор ал

Се той Перrшй, що роаJшнав
Нашу Гнраlну,
А Вторал dонона.tа
BrJoвy

сиротину.

-

Нати, -r.-шmt, .лоіJоШи!
1-Іаї.mсь обоє,

Hm;·pa. тел!
І

»

роабурха.ній уяві поета рпсуєтьсн ннашіі па

мятнп~, неру~..:отворни!r,- пршшд наІ{азного гетьмана

По.'Іубот~а.
Царю, царю.'
І Бог не poзcyDumІ,

Ilac

з тобою: .,,·аііr)ана.tш

Снований зо .Jtною

Ila

він

-

тни.
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,,Весе.Іпс.н. :tютuй 1\ате. пр(ш.тtятнй~ ::Іроt\.тЯтий!·'

І\.'ПІче Шевчею~о .,,ІуСЯНі!\ОВО'-ІУ царева"~ а:1е сеНчас
~
по.му

прПХОДІІТЬ

на

;tу:\п:у

пп1ання;

rта:юся з J'~-:раїною~ ста:юся зівсі:\J

·-

хюа-:.~::

це,

що

Шtшої та:кн

ue-3

винп~ Хіба-~·к 2\ЮЖ."'ІПВО бу.1о-uп наро;.~ аа~::утп в тані
"
..
етрашНІ 1\аІЦаюr. I·\O:lli-0 :~о :\IOC.I~0Bf7Ь!~t:l СОЮІрИ та

.

не

~

-

прнправ.'ІЕ:'RО

~

ш~рашсмтrо

топоршда:

.

.1\ІабУТЬ.' ЩО ні!
От і f)jJa m /.'J си11 ну.tа
У ее на m

nuranz,u

r)pamu

Та nirJnucyвanu:~~ та
І а баntьиа і а

А .між ни..ии ·і

iipa.nza.
.'je..t-t.-tЯ't'h~u

Де-де п.ог.lлі)ають:·

По .иосповсьпи таІі і 'teut.ymь,
С.міюtn:"ьсл 'mд .zают.ь
Батьпів своїх,
•

•

•

•

•

•

УкраїНО, 'Ynpa:z·нo!

0'11'lCe твої діти,
Твої іНти .-нолодії

Чep1UtЛOrJt noл'ltmi,
Московсьпою блепопtою,
В ніhtецьких tzет.лич.~.,х

3a..'ttytteнi.

Л1ач Впраїно,

Бездітна вдоти-~rе!
Бездітна

-

бо ті їі сини, ш,о повнині-б матір боро-

-

.... .

.

нити~ покину."Іп н, п1ш.:ш на СJІУЖ()у чу~ким панам:
•

•

•

u

•

•

•

••

\

вельможІ, дщич1, урядНИІ\~t и Jнте.шrенцІя укра1нська.

А без нпх народ остався, ЯІ\ без пастиря стадо.
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11m''

В11раї.чо

ь~е~:о:r)ітна вdoвln(e -'

Критш.:а роUпть чu :ма:tі
тпстпчного

заJ.шдп:

(Пі;.\носять і це~

Uot.:y.

·~Сноnи'\ з ар

що в і"іому чути

пі;:::~,гую1 порзії польсL.t:ого ве.~нн.-ого поета jІіц~евича).

Нt.;-бп воно не Uу:ю~ ,,Сон•• яв:ІЯЄі'ЬСя
ІШВП:\f. ЯВllЩІ?:\І Прй~ІО бе;ЛІрll:\ІірНІІМ.
са:\юуь·,

в:rасппю

11а.тяр,

а

не

творо:'\t виїм

:МоЛОДИЙ П08Т,

писмtенник, ставить

собі таІ""е ве~"1ш:е зав;:~,аннл і сповняє його таR орn
rіна.·п,но, з сп:~ою nартни ве.·пшІІх :"Іrааярів ренесан

су, то

знова

з

почуттЯ:\І

ф.1Яl\ШН;:J,СЬRІІ:Х.
спро:\.юr.l:ася

НіRодн

на

таrш.й

руху

досі

й

1-:расщ~

поезія

І'.~ruбоюІЙ

:мистців

уІ..:раїнсЬІ\'а не
віддпх,

на

та

:кпlі довІ'ІІЙ і СІ>'Орий ."1ет, ніко.'нІ вона не обхопила
таRОГО

;.І,адеh:ОГО

BU~HOI-.:pyra.

А яr.:е тут багацтво красок,
імовірно

шюро

міняються,

як

вони скоро, не

черг:>~ють,

уступають

11ісце одна одній!
Яю1ми теплими, серде 1 rНп!.fи холірами: змальова

ний І\раєвид, уfіраїнсиюго села перед сходом: сон
ця, .які-)Іі:

не лодібні до його, образи Россії, Петер

бурга, Нени!
І цього не 1\ІОіІ\на забувати,

що

ніn:о~tи передне

українсм:иІі вірш не ман такої Cl\liлocтu, такої від
ваги говорнти правду і з брехні зд,.рати традицією
uсвячену занавісу.

В розвитку

творчости самого

ПІевченІш,

"Сон"

явJшється дійсно ніби сном, чимсь таt~ несподіваним
і неімовірн~в·І. Поет, що досі оспівував рідну Щ)аїну,
її :м:пнулу славу й тенерішне горе,
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що

ІІ.ТJаІ>:ав над

He;:J,O.~IeiO І,'ріпаь:ів,

рікав

на яІ:uхсь

В;:І,Оf-ІІЦЬ~

"з:шх

:ІЮ;:(еіІ",

;~ою Il.'r СТІШСП 'ПІХ JIIO;::tllii
j)ЯЧО:\ІУ ВЧІlНІ\у, не
НЯ:\Ш

самого

Сh'різь

ПОІ\р1ІТОЬ:

нараз смі:юю хо

ГОННТП

СПІJННЮЧІІСІ>

на-

iJ.

.'10ШІТН

напіть

на ГО

пере;~ СТуІІ

прпстола.

Тут BOHll~ Т)"Т ВИНОВНИЮІ ГОрЯ!
Шевчею,о, u~o пере;цпе тільІ..:Іt 110 пОJЮ~І~(дІу боці
ііачия саме а;ю і .лихо. r.Jшнув 'Гепер і nомі"ІІ..: своїх
зtнІ.tш-:ів, чп вошІ снрав;J,і

пші

безгрішні,

JШ зда

па:юGся.-

Г~~шнуu

і

за~тІО:\ШВ

руюt:

"П:тач, В1~рnїно! Без

;.~ітна в;з,оиице !"

Від "Сну" нічнеться са:\ІОІ\'}JНТНІ\а. ІJічнеться ана

.Ііз

нашш·о народньОІ'О "я", від чого й починається

в.Jастиво вjдродження t\Oji..:дoro наро;з,у.

"Сон'~, значпться, займає

OI..-pe:\re, пере.т~о~юве міс

це в тнорчостп Шен'Іенка і в у~:раїнсьІ>ііі і;Іеольrії.
УІ-:раІнсьІ\ПіІ
вання

роl\шнтпзм,

народнього

сснтпмента:tьне

жнттл 1

шш:ночно

ідеа:Іі:ю

малярськиІі

ефю~т в пог.::tJЦUХ на нашу :\пшуnшnну чнм ДаJІьпш,
тим бі.Jьше стане усуватвен

на аа;.\нШ nJIЯH, а на

перед висунеться бажання JЮЗІ,.ритu правду, хоч-611
вона була
передових

Jre

анать .ш~ болюча,

хоч-би:

приі·ішлосн

людніІ: "пяниl\ІИ~' назвати, хоq-би, хоч-би

треба бу~'ІО своі~І таn:п людя),І

ьинути в

Jшце тю~е

оби;:з,лево с.тюво, ян: отсе нваршавсьІ\е С).Іі'П.Я 1 ~ і отсе

~,грязь МосІпш••.

не~ш ради, не),Jа спасенія без прав;~п!
Що і нові роспйсм~і твори, ОІюві;:~.ання з 'іlі:пттн
:1ростого наро;:~.у ГригоровІtЧа

1"1

Турт·е:Ісва, ІЦО зміна

напряJ.п:у в

ІНІсаннях

ra~..:пll зворот у
могутніііше
жпття.

Гогодевпх

ІІІевчеш.;:а,

ВІІ.'1пва.'lо

Тя:.t.:~о

на

анайтІІ

це

прпчнналис.я ІШ

мosi-i:ЛllBO~ але на.fі·

ііого тепер,
поета,

яН:;

ЯІ..:Іп~і

сере;-~,но відзпвавс.я-би на зовнішні

заєдно~

та~

безпо

вра:їІ\іння, ЯІ\ОГО

твора Gу::ш-бп неначе артистп{шим відrуfШl\1 sюtзні.
Тому-то вонн {І
і:"Іюронізацій~

роблять

поетп:чнпх

нноді
нотат.

1Joro артистичної маlістерні,

таD. а нв инаюнс, свої

вра:т:іння
Це

iioro

вже

нарисів~
прІн~мета

духоної І}узні, ЯІ\а

архптворн вш..:онувала.

До

роrоціннulr металь ви.тп1ванся пно;:J,і беа фор~ІІІ і за
стппtв на-сRоРі тю\, ш.- цего дух поета бал;:ав.

VII.
,.tJнгприн'",

"Сова",

нашІСані в Петербурзі,

,,Сон''
куди

та

ще

деяRі твори

повернув

Тарас, щоб

1.;:інчнпt наук)' малярства. A~te оставатися в nівніч
пНі Падьмірі він не хоті11. Його тяrн)~:ю неперемшІ>:
ною силою на У1.:раїну, ЯЕ\ОЇ не промін.яв-6[1 нін був
ні за почестн, ні за

гроші,

бурзі

ІІІевченко

д:rя

не

брануnаJю.

sІ.:иттєвоУ

вигоди:

чу:.1шх проміняли-би:,

і

ІШтрих

рідного

він ці:tи~І

не

йому у Петер
був

з

тпх, що

батЬ І\ а- матір
свої:м

ествам

аа
г;вt

бшш І~оріюшся у вітчш-Іі, ЯІ-: поезія і"юrо 1.:оріниласн

в пісні народній.

3

початком

1845 J1.

докінчпв

Тарас

курс в А1шдемії малярській і одержавши

Шевчешт

(22

марцн)

ступінь "свобідного художника"' зараз таh:и: вибрав
ся на Україну. По-дорозі, у МосІ<ві, ві;~віuав Бодян
ського й знаменитого

дра>Іатичноrо

аршста Щеп

юша, і пустився почтови:м~t 1-:інь:мн через Ту."Іу, ОрР.~І
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·

і

Глухів у І{нїв.

Тут

ра;~ Uув

остатn _~~і працюва

ти ;.І,.;lЯ ДОбр;t j С.'ШНН ріІЩОГО народу.
Знайомі його, яю1х

круг пошuрювався з-;:І.НЯ на

день, бо ШевченІ{О був не ті.ТІЬІ\'И
маляр,

а.,е

ll

:побtнї

товариш,

;:J.ОПО:\ЮГ:lи

пр1вІістптпся

прп

археОІ1Шфічнііі

бп.'ІІІ

щоб

став

заходи,

він

славний поет та
І\'Омісії

та

lЇому
ро.;.

професором :rІ\ивописі

в недавно тому заснованім l{иї.всьRі::\І університеті.
J{nїва ї:цив 110 Україні.

3
ЯRова

Тарновського,

Вув у

Jiin:apя

).

cecri

Потоці у

КозачІ\'ОВСЬJ\'оrо

В

Переяславі, у Чижбивського та ще в де-кого 3 пол

тавських

панів-знайомих.

Тоді

написав

нін

своТ

найціннійші твори.
І так: у Миргороді ионетили

дві поезії "Не за

видуй багатому" й "Не женисл на багатій", в .Марі
їнськім

"Еретик,

або

Іван

Гус",

та

одна з біль

ших поем, "Новольник", в Переяс.паnі "Наймичка",

і "Каш~аз", у Вюнищах "Послані є", "Холо;.~.ний Яр",
"Пса..'ІмІІ Давидові", "Минають дні", вкінці знова у
Переяславі, пjд вражіпням тяж1ю'і

нед)rrи, славний

"Заповіт".
І 3 ог.~яду на

1845

явшються

число

і

на

наііиліднійшим

вартість
і

творів, рік

иайвартнійшпм у

житті ноота.
Перег.'Іяньмо ці твори.
Н~оли не чиш1ити

двох коротких

віршиків: "Нє..

завидуіі багатому" ;.1 ~,Не женися на багатій"~ то на
чолі

яе:Jи:ких

тнорів

1845 poRy

або "І нан Гус", rюєма у

якій

в обороні чесмюї національної
З2

стоїть

"Еретпк",

Шевчею~о нистуnас
віри, Гуситиз:му, та

її творця Івана Гуса, 1-:отршї:

за

свої переRонання

потерпів смерть на кострі в Констанці, року

1415.

Поема присвячена Шафаршшви, славному чесJ,~
1; 0 :-.ry вчено~rу

ченr~о вже

li

патріотовп, і з того вицно, що Шев~

тоді

став

був

зазирати

поза границі

росшLісь1щго с:rавянофі.'Іьства, зачерІ~уючи длл своїх

славянолюбнпх ідеlі дуже ширОІ~е 1щло.
Та ще видно з поеми, що ІПевченн:оnе славяно~
фі:rьство тісно звязане з вольнодумство:\r, з охотою

Po:'lt.:yвamncь

одностайне,

-

Оr)носердне стати
За. Евангеліє правди,
За me.ttнir .rюfJe.
Шевченко зживався із rерош.ш своїх творів, він

Гуса утожсаІІІшоє із собою.

,}Лоборюсь!
За правду Бог!
Так каже

Гус,

а

соверzииться! ... "

/Ja

чит<~ч

чує,

що

це говорить

ІІІевчею~о про себе: Поборюсь за правду!
У Гусі Шевченко виступає на бій з брехнею, з
тим

суспільниl\І

і

політичним

устроєм,

який

по~

стросно на кривді та неправді.

І коли

він

І'інчить

свою

пое:\ІУ

про чеського

апосто:rа волі словами: Пострівайте,

-

Jювою! старий :ЖnіІ(ка

махнув

вою!

-

то

читач

Ч)'Є,

з

Таборова

що

поет

он над го~

говорить

б)тла~
це

не

тільь:и: за чеський, але й за свій народ. Пострівайте,

НЕ:'долюдюr, прийде
гетьмани

і

над

час, .ь:оли підростуть недолітки

поневоленим

українським людом

махне булава визволення.

3З

3

І в ан а Гус а не мо ж

назватІІ юшінч('ною еnіч·

ною пое:\rою. Г,р<шує Ііі історІРІІюго~ ;~оііре просту
;:~.іованоrо ні;~І\.'Іа:\у. Стрічаються
ХПОІ"\ІІ 3 ТОГО ііОІ{у. (Гус Hf'

навіть грубші ПО·
ШLПСЬІ..:ОЇ бу.7Ілі;

poa;:.t,ep

на собор в Констанuу яви:шся

не

пашІ, бо цо

а .'ІІШІ

бу.но не~rо~І~.'Іnве,

rюі трп то~jшІІі

о;:~.ен, і1оан

ХХІІІ. і т. д.)

На отсю поему г:Ія;t.ітп
:tруjІШе пос.~шніс

братнього,
вірn

li

треба,

)'І\раїнсьІ~ого

чесьІ\оrо

наро;\у,

.fШ

на поетичне

~ю:ю;..~.ого

nос:шніє

поета

;:~.u

і3 словамu

.'Іюбови, із на;:..ісю, що nравда Іюбідить, хочutІ

П й на І~острах вороги наші паJІІmп.
Шевчею~о тіJІЬІШ в
J,ати, вірш,

поJшван

проаі

ііого

ш.rів

спокійно

авичаііно

з

опоні

собою, f\IOH

розбурхана хви:~я і він, за нечнслснншшІ вuї~ш:мш
(пр. НаймІІчІ.:а), епічних

noe»,

в енронеіJсьІ.-ім роау

~•інню цього сJюва, не дав. В побутових Іі: історич
нпх писаннях на;~ малярем, над співаком брав верх
суспільниіІ і подіт.-чний діяч, апостол нового :;ь:цття,
реформатор.

TaR

і тут.

Та це не обmІж)тє вартости "Гуса". НІ~ поетично
лш1ітпчне nос.паніє яв.'Іясться він твором ю•:.f\е ори
rіна.'Іьнии, поnним сшпt і могучого, щирого впслову.

Тюй частшш як:

"Кругом

неправ~щ

і

неволя'•

на.1ежать до наіісильніїшюго, що в уііраїнській мові

було написано.
3овсім друге: "НевоJІЬНІШ".

іди:шічне вяжfУrься з траrічним

Це поема, у я~ііі

в якесь своєрідне

о;:t.но. (Подібно в.я:;ь:еться сатира а Jtірнзмом в Гого
.1евпх старосвітсью·ІХ поміщиках). В
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"Нево:Іьнш~у'"

повно ма;rпmшіu, і то роблених дуjке яснш.ш

ti

чn

сппш r-.:раск~L.\Ш, з нашого ;::r,авного побуту, прегарні
тunn спtрuІ'О r..:озака й )·щжїнсьІ\ОЇ хуторянюr, дуже
~ 1шві :іl-.:анровl сцеюш.

попри це

&-\.

в

роююві ста

рого rшsa1..:a з шrеканцем Степано?ІІ, бренать щира

TJ га за ;швни~І І\Оза.цьІш:..r ;:~.ухом, ЯЮІЙ ту~rано1r
р::нш;11 розвіявся по степови, та пробивається тихий
;~оІ,:ір, що суспі.~tьність забу:ш :;.Ішві "1\Іисліте" і не
по і\JО.чодецЬІш, а .якось по чернечОJ\ІУ :,харю1ар~ає".
В ідеііні:-.r зало:rr-:енню

твору

бачиться по;~іл нашої

історії на добу с:швю1х дідів, nоганих

бать1..:ів,

та

:ІІа:Іеньтшх унуків, поді.:т, ятшй в Шевченкових тво
рах нераз прnходить до с:юва. Поема цікава також
своєю встаВІ\ОЮ ,,fj,уZІюю~•, у ЯІ\Ні

молодиіі тюбзар

-

Шевчеш..:о хотів ударити в тон давних козат~ів-коб

зарів.

Чи

потрафив~

-

.можна

ріжно

але, що чув духа дум краще ніж

відповісти,

усі, що під них

пі;:І,роб.'!ювалпся, це певне.
І тут, ю.: у "Гусі", дея~і похибJш історичні (хроно-

."lьогія подій) і тут, як та:м ветша простота і щирість.

Omman,

тшту! Я щаслив-ий,

/До нічого того в c6imi
Не бачу й не знаю ...
Ляхи бy.tu, усе ввл.пt,
Що оцей не .Іtаю,

.Нров 1zовипива.1u,

А

.1Jfоспалі

і світ божий

В 1zynю запува.иt.
,:_(ивно стає, .як можна таRу трагічну
с:ювати таІ> просто, щиро,
патосу.
·м

ду:"Ішу ви

без слі1у якого не-будь

Простота і
вих творjв.

щирість

У його

нішний вираз

piq

зміст

n ЇІ

.::1

прикмети Шевченко
це

-

головна

річ, зав

менше важ:на.

Мабуть у l\Iиpropo,J,i

"Вели: к

це

-

нанпсанnіі

21.

Х.

1845

р.

ь о .х," містерія, оснонана на повірці

народній, що н Суботові є ве:пший льох, у Яl\Ому аа

Іюпані скарби Хмельнпць1юго і що 1\ОЛІІ-б Москалі
доІ.щпалнсл до

nе.'ншого

Богданового

льоху, тоді

до-остаю~у бу."'ш-6 знівечена УІхраїна.

Отсе через Суботове
пташечtш і1: сі;~ають

летять тра душі 1 мов тр11

на

похnлено~ІУ хресті старої

цер1шп. Перша душа, це Пріся. Вона ь:арастся і в
рай іТ не пускають за це, що rш:ш буJІа дівчuною та

нертала раз від l{рпнш,і з водою~ напоїла Богданави
коня. А геть:ман їхав
А друга· душа

ЯІ~-раs

І{араєтьс.я

у Москву присягати.
3а

це,

що всят-.ому

служила, годила, що цареві моСІ{ОвсьІ~ому І\оня на

поїла, в Батурині, Я[{ він їхав в l\1oct~ny із Полтави.
Ян вертався. .з під Пол'!"ави,
Я іш.1а з воіJою

Повз хатину а він .~tен'і
Махає )Jуною:
Звелів ноня напоїти.

А я й напоїла;
Я не знала, що я тл:лспо,
Тлжк,о согрішила
А третя д;уша, як була ще маленькою дитиною
у сповиточt-.у

що нею

і

.як їй

мати покааа.•ш тую rалєру,

цариця І<атери.на

їхала

провп, глянула й всміхнулася.

в

Канів

по Дні

От ва-щ{) .иої сестриці,

.

Л тепер параюсь,

За~{) .иене на .иитарства

Й досі не пуспають.
Чи л знала, ще с?tовита,

-

Що тал чарицл

Лютий ворог Упра·їни,
Го.юдна вовчиця

В тих пташках-душах бачимо три моменти істо
ричні,

у

яких

уІ~раїнсм~ий

.чІп-сі політичні гріхи,

народ

а саме:

він

поповпив

ве

не спротивився

Перелславському договорови, не пішов за Мавелою
та ще й коня напоїв Петрови,
терини на останн:и

нашої

він

до замахів Ка

автономії приглядався з

дитячою усмішкою. Три душі відлітають у ліс, а в
містерії ЯВJІЯЮ'rьсл три ворони: УJ<раїнсЬІш, москов

сьnа

й

польсьпа.

Це

трп

злі

духи-демони тих

народів.
3:~ий: дух украінськоЇ історії хвалиться, чого то

він не робив а вольними н·озю·шми, tщму їх не най
мав і не запродував.
Польська ворона кряче, що вона в Парижі була,

., та

три ЗJюті з Радзівілом і з Потоцкп:-.1 про пила."
А :\Юсковсмшй

~,а Татарами

гаПворон

по:мутив,

похва:tяється,

що

з :Мучnтеле:\І покутnв,

він
а

з

Пf\трухою попІш."

А всі вони бояться, щоб на У:nраїні не народився
новшLі местнпІ~ народнuй,
).!оштвсьн:а ворона

ЯІ·ШЇt буде 1штів nатуватп.

1\:аже,

що

вона l\Юсковсь·J;'ими

чинами скрутить йому рун-:п: і розтопленим золотом

ааллє йому очи. ПольсьІ\а обіцяє
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зібрати

s

цілого

світа всі з.тта

всі 1\Т)'ІШ, а р:раїнсью1 говорить~ що

це до нічого не придаться: шо треба

lioro

поховати~

ПОlШ C:Iini -!ЮДИ •

. ,Поп.ите

наш Іrюн

По Дніпру у .7и.иан
З 'НУ.ІlОЮ".

Душі

це провини простонаро;..Ідя, воронп грі~

-

хи ідеоJІьогії, а трн .'Іірнтт?

OrJeн, c.tinui'i, йруt-щ'і нривu іі,

А

горбатий

mpem-iu

11ш.щ в CyбomiG про БосrJана.,
i1fupянa..tt сnідати
Чи це не наша інте.11іrснція,

не

наші писмн:>н~

НИІШ, лірники наро;~нього гор л!?
МосІш.тті будують лRісь свої фі•·ури на УІ~раїні,
в Суботові
Богдана

збіраюпся

(сві;:~.омість

протесту), а вони:

роЗІ.:опувати

народню,

Ісіого

велш->ііі .'Іьох
енерrію,

силу

"

А що, лн npuc.пr)e.tt

Ommynt.eчJ.-u

11w

бересто.Іt

Та трохи спо~tине.н?

Trt

rJ

.Іtене ще ut.Jшmнiв зо два

Є х.tіба в торбині,
То 11оснШає. 1t в иригоіН,
Пони сонце всншне.
Тай не тільRи те. Вшш

ще 3біраютLся

співати

1Іоскаля:u пісень про Бог;::т,ана і про J-Ковті-nоди,
про містеч~.:о-БерестечІ.:о, тоді яь:: Моска:1і

і

відfіопу

ватп:о.tуть Бог;::т,анів скарб. "Ба;щр .'ІЮ::\У насходп;:1ось,
таІі панства не трохл~ от де На:\І поІІшва бу;1,е !"
зв

Хиба-ж не тю~ робп.пп ті У 1-:раїнці, rцо йш.ч:п на

мосІ-:овсь~у

торговицю

mтуці, науці)

про~аватп

у~-:раїнсьІ\:Ї

то~і ЯІ~ ~Iocr•a:li

темп,

(в

літературі,

мотпвп, старОFШН)r,

~обіралпся до

найбільшого

СІ\ар

бу, ;1,0 свідо"остп простонароддя.
Хпба- ж

не характериспІчне

інте.tіrента ІІІевченг.:ових
:кшї ще будеl\І снінатп",

та

бу;~е~ю

д:1я українського

часів
а

отсе:

"день ве.tu

що:

"помо.1:uмось

поь:и

спати".

3асну,•ш і не

счу:rися,

льох, та ;:~;обули з його,-

яr~

aJie

Москалі

що'?

розrюпали

Черепок,

гни~'lе

корІпо JЇ :кістяки в ~аііданах.
Тані назвпсІш ni;1;iбpan ІJІеnченко д.'lЯ тої -части

ни нашого народу, до якої

дібрався Москаль.

Та,

на щастя, це був тільки малиї1 Jrьox.
А ве:пікий,

себ-то

сnідомість

роду, остався ще не розкопаним ...

сеJrянсьr~ого

на

На його пок:rа

дав свої на~ії Тарас.

"В е .тr и І\ и й льох" був ноностю в нашій літера
турі і з боку форми і
дра~штпчний дія.чьоr·

s

бОІ<у змісту. Поет підібрав

на ввір давних містерій

І\1Е\І способом )'сунув на бі~ ці

і та

~юно:Іьоrи:, ПО)"'Ь'И 1Li

гадt~и, я~і прямо ві;\ себе аа.Т[lобюІ вплітав

).,.

епічне

оповіданmі в "Гаііда:\Іаr\ах". ІЦо·:tІ~ торr~ається змісту.
то бачимо в "Пелш~ОJ\·Іу .пьоху'' свробу синтетичного
зjставлсння поглядів на взаїменп

УкраJ'ни, Польщі

і Россії, стрем;~інн.я- уІ-:раїнськ).,. ідеольоrію

поста

вuтп на ширшому !рунті.

Неначе доповненням "Вели1юго .,Іьоху" .являсть

ся тої са>юї ;J,НІШІІ,

(21.

Х.

1845)

ті в" ю.-иіі кjнчаться си:ІьНИ:\t
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нашrсанпй "Суб о

ав:ордом

надії,

що:

Цернва до.ttовина
Розвалитьсл, а з-під неї
Встане У1fраїна,
І розвіе ть.иу неволі,

Світ правди засвітить,
І по.иоллтьсл на волі
Нево.tьничі діти!

Тою "церквою домовиною" називає поєт не що
инше,

як ПереяславсЬІ{У

на фальшивій вірі, що
ком

добром

угоду,

яка Основувалася

Москаль

лихом

буде

ділиться.

з

коза

Шевченко

вірить, що тая домовина порохом розсипеться і що
У країна вибється

на

волю

й

зал~иве,

ян:

сам о

стііІна :~ержава.
Від отсих великих

переходить поет

в

історично-поJlітичних творів

"На йми ч ці"

в

країну чистої

штуки, коJІи :можна до Шевченкових творів прило

._~ити цей модерний термін. Чиста штука

-

бо дій

сно "НаіІАПІЧІШ" ЯВЛЯЄТЬСЯ ЧІІМСЬ тав: ЧИСТИМ, ЯСНИ.М~
ОJЛИ:\І,

мов

статуя

з

ь:арарпlіського

наче старша сестра

"Катерини",

r-\утув не під .недоl\1,

а в

тихій,

l\Іармору.

Це

ЯІШ гріх свій по
святііі саможертві.'

Апотеооа .материнської любови, оден з найгарнійшіх
мадюнr~ів уr:раїнсьь-оУ .жінІ~и,

твір писаний у еван

гельсьтю:му настрою, без злости, злоби, без усякого
.'!ЮДСЬКОГО гріха.
Архптвір . . . . .

.

3овсі.м в 1шшо.м:у настрою написанпіі

"Kanfias",

Він присвячений Якову де-Бальмін, зукраїнщеному
потомRовп

францусЬІ~ої, панеької

.!еві Шевченка, що погиб в бою
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родини,

s

при.яте

Черhесами.

У вагу поета на долю каюшзських гірняків звер
нув був його приятель Яків Кухаренко, вШна, ЯІ(У

Росія провадила на

Кавказі від

його близче приглянутися до

1843

тих

р.

заставила

людий,

що так

хоробро боронились перед росиіісьІшми ширите.чями
ку.чьтури, а смерть друга дала останній товчок до
написання отсего пламенного

обжаловання росий

ської нахабности
Стаючи в обороні нещасливих Черкесів, Шевченко
борониввошо переднасилою, виходив набій з царатом•
Невмірущій

сни1\І симво~'ІОМ.

образ

Прометея

"Кавказ"

-

ставав

ІІого

вла

це початок укра

їнського прометеізму.

"Кавказ", як артистичний твір

несуцільнпІЇ•

-

Початок має повагу якоїсь реліrійної пса.чьми. Дру

га частина (від: "Чурек і сак.чя" до: "По закону
апостола") це бистра струя, мов по.:rи:н rір1~ої іроніІ,

тРетя (від: "По закону"), ніби громи, ю.:і ющає про
повідник на своїх

(!

злочинних

тебе загнали, міJї

с~1.ухачів, остання-ж

друже єдиний)

сердечна,

нІ, пра ліриr-;а. 3nести такі далеІ\:і від себе почуття і на
строї

в

одну

згармонізовану

"Н'авказ" вибухає

s

перед

цілість

читаче.м

неможливо.

як ву~ТІькан, що

нутра своііого 1-:идає раз пол~.тмінь, дим,

cipRy

то

знона горячу .тr.яву, в якііі стопились всілякі елєменти.

по:снлі, внбуховостп, безпосере~ности "Кавказ"
не має рівного собі твору. Ця поєма валпть, торо
щпть, п~~1ить, вбІІВас

іронією,

морозить правдою,

с.tіпить блисІШ-ВІШІ\Пt порівнаннь, nот\и
С.НU:\ШПі друга НС ЗНаІЇДе
Це зівсім

І~ЇНЦ6ВОГО

виїмRова річ ...
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в сердечиїм

ТІІХОГО аІ'\Орду.

:Менше

сп:ш,

Uі.'lьше

має по:Іітuчно-дп;J,аІ\'Тична

зрівноваження
пое,.tа:

";:І; о

і"і

спОfіОЮ

~І ер тв п х і

'іhИВИХ і ненаро;з;жених зем.іlяr.:ів моїх" і т.д.
ІІlевчею;о авертається тут

3

дОІmрашІ

до

своїх

3ВМ~"'1ЯІ\ЇВ За Це, ЩО ВОНИ у;:І,ер'іІ\УТЬ nрЇІІаЦЬІ\ИЙ устрій,
що не :нобJІнть рідного }{раю, що на чужині шуІ\аІОТЬ

д:ІЯ себе. В,:J;оволення, значиться не творять в.'1асної
І\ультури, що не вчаться, тю\ ю..:- треба, що не мають
свого в:tасного погляду на рідну справу, що фаль

шиво тОJп~ують історіІо в.:rа.снОІ'О народу,

ворога сяою власну матір

що гірше

розпuнають. А на· г.:інці

три приl{ази: в{Ііться, пізнаfіте правду і обніміть най

меншого брата, або пншпмн словами прос-віта, наука і
братерство,

це

лЇІ\И

на

нашу тяжr..:у націона.tьну

недугу.

В "Пос.'Іанію" есть місця ве:Іпкої поетичної 1-~:раси
і си.ТІп, есть нисJІід енерІ'ічнuї праці ума, есть охота
пос.пужnтп добрій св раві.

"Хо~'Іодниіі .нр", (оборона Гаіfда.:.-.tач-чини)
.Jteньniti

.:\Іарлні",

гарна думRа:

":Мп нають

"Тр ~~ J! і та",

і

~ні",

поетичний

огзяд:

пш1іти ч:ний теста:\Іент: "В ан о в і т"

доповнюють боrат)' 1"і дорогоцінну
!ІІевчеюш 3

"l\Ia-

"Пса.;тмп Давидові", пре

1845

спадьщину,

яку

ро~<у осташш свому народовп.

'·ш.
я~ бачпмо отсі останні нівтора

""

lJienчeюm у-перве

відвідав

puh"y, 3

тоУ порп

УІ,раїну, він дозрів

і внріс понад ~'"СЯІ'"і сподівання.
Тшшго поета не було досі на УІфаїні ~це ро;з)т

:\tів усю,.піі, це іі _він са:\І :-.tусів розу)tітп:.

Це вже но був

у.країнсьюtі1

побаар~

І_цо

оспі~

вує. спаву ІЇ не;~опю рі;~ноrо краю, це був об.>ечи
те:1ь ~tюдиіі:

неситих,

прор01-:,

що

прпйшов

б:І.а-

1.0вістнтп .;нобов, правду і згоду.

Тю~ на I'-ioro ІЇ дпвп~тrиса тепер. Його вірші пе
ре-rшсува.lп

dy.·1u

свої

ІЇ

чужі,

вчилися

іх

на~па:\tять,

іі таnі, що нuучува.Jися ущ)аїнсм~оі мовн~ щоб

,штатu

та

;tечого~

що

роауl\Ііти
тепер

"RоUзаря".
понаппсуван

ті:ІЬІ\11 тшїно ношпрюnатnся мі:..І.;:

На- ~t:а.·1ь,

бага·rо

ШевсІеюю,

:\ІОГ.'ІО

б.'ІИЗЬІ\Н~нr й зна

nшнпш поета. Б)·.1п це переважно нt:':ценаурні творп~

Н!\ нrцРНЗ)']JНою бу~""Іа то,J.і в Россії ПJКШ:-!а.

('a:\te

то;~і, ЯІ\ Шевченпо став на

в~ршІ.:у-

свого

нітХНЄННЯ j ПрОМОВІІВ ОГНСННІПІ С.'ІОВОАІ, НС:\ЮВ ЯЮІІЇСЬ
І!іс:шнець з неба, в Київj сJ~:Іаве,н гурт :\ІО.'Ю;::J,ІІХЛЮДІІЙ,
оеренажно студентів,

шuрпти

впsводьні

й

що

поl\лалп

брато.'!юбні

собі

ідеї.

заві].аннєм

ВіІsвопптп

наро;..~; з кріпацтва, просвітпта і'іого, нш.-азатп: прав
;.tу й довестн ;::1,0 того, щоб утворп~·шся велию:t ела~
ВЯНСЬІ\а СПі.1ша, у Я!іі{r ROfK;~пi:'r на ро;, ~taB- 611
самоврядовання, а всі

раао;н

ІфЇІІІІ'У 1"1 ПОСТ)-.-ПОВУ дерш:.аву

1~ш·а \:

тнорнлп O;J,HY ве.:ш1-:у.

-

Це В ГОJЮВНПХ На~

нрогра:ма І{ири:ш-.:\-Іето;_~,іїнсьtюrо брацтnа.

ВnтьІ~ОЛІ цього

таfіного

товариства

ІШІ1і c.'taвl-нal істuр1п~, ::\Ітп,·о.'Jа

е~·рині

СВОЄ

1845

був, піоніі1-

Костомарін, яювї

р. першІшов з rімназії в Ровні

в

учате-

;;юІ до І. гі,шазії в Київі, а :Іітом с.'tідуючоrо ро~-;у
стан професором русь1:ої

історії в КlІіївсьт-.:О:\!У уні

НРрсптеті.

l'aлr, не тl.'ІЬЮІ ученпі""'І, а.'Іе н поет,
І·:о;Jа сейе rypтol\ ~IO."l;XJ.liX

ентуаіястін.

зібрав

;~ов

романтиІ\ів.

людий, що хоті;ш щось гарного й доброго

робити,

Між ними

неданпо

були:

:ІІико.·ш

І. ГулаІ<, люІЙ

СІ<іНЧИВ був унівеСПТе'f В Дерпті Й ГОТОRІШСЛ ДО Ма
ГістерСЬКОГО іспиту, його свош~ НавроцьІ~ий, учи
телі: Василь І. Ві.'!озерсьІ~ий: і Дмuтро ПиіІьчиків,
;~,ідич С а вич,

студенти:

ськnй, Посяда, Т·уJІУП
раса,

з

Та

Панталеіімон Ку.'lіШ.

6 §.

зредаrований Косто

маровим і пра.ви~ІЬНІІ.І\, ІЦО СІ~ладавсл з
Статут був неначе

Андруз

і лізиНіший товариш

славний письменни:к

Кружш< мав статут

Маркович.

•.\.

начерком

11

точок.

конституції нової

заrа:rьно -Іславянської держави- спі:Ікп, а правндь
ник між

иншимп

постановляв,

що

Rождий член,

прпступаючи до товариства, присягас всі свої сили
ІЇ

даровапня

присвятптп

коли-би він попався

у

з;U.йсненню

проrрами

і

руІ~И гоните.:Іів, то товари

шів своїх не видасть.

Братчин:и носили перстеві
й ~Іетодій, лнв ар
вигравірован ою

р."

1846

надписсю:

зі словамн: "Кирило

і ма:ш свою не ча тку а
"уразумі>йте

истину и

истина освободить вас'Ь."
'Говариші-братчшш збіралисл
зібранню наРіз;\uО

1846

у Н. ГуJtака і на

був також студент А.'ІеІ<сій

Петров, син дрібного стародубсьІюго урядника, Пе
тров мешJ;ав за стіною, підслухав ;~ещо, з;:~, обув собі
:з.овірря Гу.'1ака і був ни~t впроnадJІ..:ений на зібрання.
lllевченrю нознайо:шшся

ма.бу·rь що-йно в маю

1846,

s

:Кири.~ю-).Іетод. брацтвом

а чи був

lioro

членом, цего

й досі не стверджено. Та1..: ЧІІ ні, прuіімав у іІому участь
й цікавився до.Jею товарnства 1 яке за час 1Юротl\оrо
істнованІІЯ непіло згуртувати h"ОЛО сотні ч:~енів.

ІХ.
Під весну
nоїхав

братчшш

18±6

у Потероург

роз'їхалнсн.

Гу:rаІ<

до існату, Савач "а грашщю,

Бі:юзерсмшІі і Пп.'lьчш.. ін у По:ІТаву на вчпте~'lів до

11 шо.ІІІ

ІШ;Іетсмшго І..:орнуса, а 1\:у.їіш у 1>орзенсьюйі

пов:т в ма.сто1~

Бі:юзnрсм~пх,

nіпчатнея

з

Анною

~І. Бі:юзерсl,J..:ою, пізнШшою пнсь:\rенницею Ганною
БарвJнОІ...:. 'Гудп за.прошРно й

Tapac:t

на бощшна.

Шrвченко раюван щастJПІ своїх ;~ругів.

Ходячи

по світ;шці сніван свою у:tюб:Іену пісню: "Оїr зій
;~п. зНі;::~.н, тп зіронь1..:о та вечірная",-а співав
він таr...: гарно~ що гості втнх.:rн й зШш;шся е.::1ухатп

того співу. Ганна Барвін01..:
не забу:rа і ще
про

1Lioro

26

:tютоrо

;~о С].Іертп цього

1911

співу

р. ЩІІршш с:tовамп

зt·ада:Іа.

На то~rу весіл.1.10 постанов.nено, що мо.чо;::~,а Ган
на ві;.t;~асть

свої R."ІеІїнодп, щоб

Шевчрю~о

до Іта:Іії вчитпсн да.'[LШе малярства.

поїхав

Іllовчешю не

~1ав ~шати: ві;~ J{ОГО гроші на ііого науку

йдуть, бо

l\1011\е~б Uув тан:о'і jt-.-:epтrш нв прnііняв. Нее СКJІалось

гарно і він

в

rарнш.Іу настрою

а гостниноУ О~tенівtш

;:..r,o

ці. Поб)'Н довше в ді::ІІІЧа

своїх

від~їхав із восі"L.НЯ,

зншїо~шх в око.тш~

Андрія Ли:юrуба в Сед

неві: щп rе~ж аа.пюбІ{JІ Сірався до ~tа:rярсЬІ~ої спра
ви, а звjдсі,

5

1шітня

1847 pohy,

їхав у 1\иїв на не

сі.Іля :\1Інсолн 1\остомарона, у якого
і в hуJІіша, за старшого

Їхав убраниіі по святочному :шха. На~вuакп, Iiepe;J.

мав

бу'rи,

ЯІ{

боярина.

нuм

не прнчуваючи

розтвпра:шся

виг.LЯДІІ

на гарну й щасливу будуtршну. Його ще в лютім
1847 р. і>Іенонано учитедем ма:tярства np11 І~аїв-

см~і:\І універсптrті і він Uув
іНРІНе

ево10

шчшш1. що

нt>зaUapo:\r

nращо.

_\!і;,' т<ш Петров ще

:потого 18-П р. ;~оніс по

28

:нічшшова понечнтс.'ІЯ уч~бноrо Оhруга :JI. В. Юзц..
фовачоьн про КнрП.lО-~lето;~п'івеьь:е брацтво і под.ан,
~-t.tенін цього тш'-іноrо товnрtrства. Юаефови:ч. перше'
всьог~.J. посаішnвся уві:tьнптІІ ШРвчеш.:а з

Apxeui·pa

фічної h'О:\Іісиї, прn ш~Ні він Uув рпсівнш\0:\І-співро

Uітшп.:ш.t, а

3 :\Іарта раоО:\І з ПстровО:\І явІшся у по

печнте.Ія научного 01-:руга, ~~е Петров на ШІС:\ІЇ по
~ав свШ ;.t.онос. І~енера.l-ГубеJн-штор БіUін:ов Uув тоді

в Петербурзі. Ту;:~;и перес:шнu
та передано

iioro

Донос зробпв

iiu,ry

;~.онос і

17

'шр

шефави fІ~андар:\rіn гр. Орлову.
велпке

вра·п;іння.

Ue-"OR

б)·:rо на

нере;:~;uдні революції в сере;~ній Европі, а в 'ю"енті
наіІтя:.-кшого гнету всят-юУ

Россії,

тоді,

кошІ

та>І

нової і

вольної

ду:~п:и в

десять

цензур,

урядува.чо

І\О.'ПІ з аhафіста ;~о ПОІо'рова Но~~ої

Матері

хотіло

нечсрІ~увати дею~і слова. за їх рево:поциїшість, коли
~1-ш.:аувалп, ІЦО Еванге.'ІЇЄ така зага.'Іьно.,;звісна І-:ниж
І..:а, а то і його

огонь

не зашІ~одило-б переп)~стптп крізь

цен3урпоrо

очІШ\ення.

Було

університетсЬІшх 1'урсів усува:ш

це тоді,

як з

науІ<у фільо~офії,

JІЬ: на СоJювьева гримав міністер, ~ІОН на ~ученика,
НІ{ Водянського засла~'1И в

Казань,

за

це,

що він

;1опуспш до вІщання кни,юш Ф:rстчера про порядки

в часах Грозного

голя називав

тоді як

-

твори Пупшіна іі Го

Дубельт ";'].ранню" і ян: заRоном ста~

:1а 1rу;_~.рість: "у:м,Інї:

стоять

перед'Ь

нача:tьством'D,

а оста.~Іьное все вздорrь".

І тоді у

Київі

ду,шють

про

ю;усь

с:швянську

фе;:~:ерацію

сходяться, радять

ні це щось прЯ:\Ю

-

неі:новірноrо! Нача.~rьстnо взю1ося остр о
Перше всього

у Варшаві, Я:({

річп.

;1,0

братчш~ів арештовано. І{уліша

-

вибіравен за границю, ·щоб готовп

~пся на професора фі:'Іьольоrії, Гу.:шка в Петербурзі,
hосто:марова на передо;:~.ні ш;~побу, иншпх, де Roro
попа.тru. С.tі;з;ство повпнно

бу."'Іо

вестися

в

Петер

бур3і, під проводо>r Орлова й Дубельта, а під оком
самого ~Іпr-.'олп І.

Іютрm~ІУ~

що

днпнп

J,ава:ІІІ авіт

но

прочуваЮчп нічого

!lliO розвШ сіІравп.

lІlевчшшо не знаючн

il

rпіпшвся: у Кпїв ;_~о Rостомарова~ до його б."Іаrої "ма
тусі'', до

товаришів,

ро~ь:еnі спо;:І,івання

праці

:10

снува.ТІнся

з;jоровоrо, повного зана:'Іу

Ось
беріг...

вже і Лавру
візо1: ...

мов

упівнрсптсті. Які
головІ :мо.~юдого~

ма.11яря і поета!

видно,

Нараз,

в
по

ось
із

Дніпро...

під

зем.7Іі

пором ...
вплівлп

а.-ан;~арl\-ІІІ ЇІ по.'1іцейсьь:і.

,,Вп Тарас .Шевчепrю?"
,,Я. А Чого валt треба?"
,,Арештуємо вас".

І повез.ТJІІ його до Фундук"Ієя.
"!Цо це
бЇ.JОМУ

вн,

Тарасе ГригорошІчу, у

ra..,-ICTyxy?"

"Я поспішав
боярина іі то:му

-

на вінчання до
в

Rостомарова

Броварах, за"Rп

ншї, я Іі перео~~ягнувся",
вс:міхаючися Фундук~Іей

ЯRОЇ

в

j

за

перепряг.тпІ І{О

вj;1;повj~ Тарас.

"Га, І~у;з,и молодпй, туд11 ІЇ .а~енпх"
r-.:утузNу, До

фраку

СІНІТаВ ЙОГО tубернатор.

-

промовпв,

Шевчею\:а вj;~правn.ч_и в

запроторюва.::1п

найгірших 3.110-

чпнців, приловлених на горячому вчnн1.:у.

Стадося це

!J

1..:вітнн

1847

ро1-:у.

Шевченко анона опинився в нево:Іі.
На друrиіf день в товаристві х.:варта."Іьного над·

зирате."Ія ГріШІ\0111\ і одного :іІіандарма виправлено

Тараса ІІІfс•вчент\а до Петорбурга, де ні;:~. бо1-:ом ца
ря ма;rо бутп п ереведене с:tі;J.ство.

У доро;~і Шевчею.:о

поводився певно й спокій

но, навіть жартовливо,

т<ш,

що

на однШ

смотрпте.'ІЬ rштав, хто rюго везе в арешт

-

стації
Шев·

ченко fрішІюва, чи І"рішІ~ов Шевченка?
х.

За тоП час, як Шеnчен~>о їхав у Петербург "ІІІ
ат;J,єпєніс" nіслало nпсм.ю ;1.0 ІІР~3ІІ,1.ента ~-\.t..:а:.\емії
Художеств, repцora Машшміліяня ЛейхтенберrсІ\ОГО
а пптаннлм, ЧІІ ІПев ченко

"шtходпться й ннні прп

ю~адемії" і яІ.:а там про ііого rаДІ.:а?
На це

r(>рцоІ'

nі;~шшін

шефовп

Орлову, що Тарас Шевчеюю стан
артпстом і що він

'l'Cnep

л>андармів гр .

1845 р. вОJІЬНШt

від ака.rr.емії не завпсuть.

Цей сам Ш<>оченко, (nncaв герцоr), СІ\ладав також
українСЬІ1:і нірші, які nодобаються людяАr,

що блu

ще знаЛомі з Україною. "Він був завдно чоловіІ~ом
мора:tьнпм, :-.юJf>e дещо на,1то АІріЇІ:швим прпклон
ником уІ~раїнСЬh'ОЇ старовини, але на всякиіt сnосіб

нічо небезнеЧНОІ'О про Іі.ого до

відома академії не

доходuло".

Шевченка доставлено в "ІІІ атдєлєніс"
J<;вітня

1847

р.

Разом в

нпм привезено

дня

17

й ті його

твори, листи та рисунки, які знайдено у його під-

48

час трусу. Міл.;: віршамп був "Сон", а між лпстами
попа вся

о ден

від

l{вітІпt,

у

ш~ому

Іфnі'нсьь:шЇ

повіст.яр

прозиnав

І>аІІлпамп".

В

листах

иншпх

знаменІІТИ Й ).,..~

Роеіян

,,дурнпми

ПІевченкові знайомі

Вf'.l!РШ.ЧП Тараса "останнім коsш..-ом", а навіть ,.ота
~rшrм.t".
Прп трусі вна{цено тю~Оіl\' три пістолети.

Це був обтяа\:уючпt"І 1\Іатеріял.
;J,нн

вuв.

Іmітня переслухано lUевчеш;а. Він зая

21

що

до

.,С'.лавянсьь·ого

Общества"

(себ-то ;~о

hпр. J.І.етод. брацтва) не наJш·,І,·ав і тому І'--іого ста
тута 1'"'1 пporpa~ry

пnсав, бо вони

праці

не

зІ-ше.

подабаютел

його

Петербурзі чув він "дерsости п
сУ;:з;nря

и

ну~NАУ

і

сорів

Прашrт8льство",
страшнпі~і

та

гніт

;)-.-І:раїнські вірші

а

земляnам.

норш~ання на Го

нtt

сrлян

ш~Іяхтпчів-еr~онuміn і

Ще в

~у 1-:раїні
від

нобачnв

дідичів,

нее це

дісться іменем Царя і правнтР~ТІьства.

пасе

діялося

і

Том-у не міг

~юнчати.

Дня

15

мая: _носташ1л11 _Шевченн:а

АНі\РУ3СЬІШМ. Цей

3ізнавав,

що

шю- в- ОІ-Ю о

оба;алованш! Та

рас Шевченн:о був представнш~ом с.крайних УІ~раїн
ців у брацтві, яке хотіло привернути Гетьманщину

і що ді я-льність того б рацтва
з

huїва

втнха.ча~

а

в

s вніздом ШевЧень:а

приїздом

оживлювалася.

Шевчен1.:о з усіх гетьманів наіІ:вище ставив :мааепу

а

на _nечерах у

Костомарова

чптан

"наСІ-\ВіJІьні

С.ТІІХІІ".

Слідство тяглося більше місяця. Нелu його най

вищі й

найвпраннійші царсЬІ<і слідчі, l"енерал-ад

ютант І'раф ОрJюв, шеф жандармів

начальник

Ill
4

•

відді.'lу

та

Г енерал-ляйтенант

Дубельт, начальнпк

штаб).,. І~орп. жандармів. Be~'1n, розуміється, прп по
мочі всіх тоді

так

гарно

спосо ...

вппрактикованлх

бів: підступу, деморалізації,

тt>рору.

Орлов

тупав

ногами, нрnчав і страшив карою смерти.
І\о.·п1: ;:~.одап1 цеlі настрій 1 ЯІ·Ш:М: обдають інте;~і
rентного молодого чолоnі:rш холодні та

ГІЦІй мури

вязнпці іі Yl\IOBII вяаничного життя~ то зрозумілим
б).,.де, чому деякі в обжалоnанпх упал11 духом .

•-\ле

Шевчеюю дер01швся

rих піддеріnував,

крішю .та

ще {І др у

особливе Rостом:арова.

"Не :л"у

рnсь, казан до і"Іого~ ще мн будемо ра3ОМ jу.;:итп !"
І віршів не r.:пдав ннеатп.

;J,елі

А саме:
ран

Повста.ао їх у цита

13.
-

гІI.ly?

Ой одна л, одна

Jffeнi одна~тво
Не спа.юся

В нево. І і тяж но

-

-

-

За байрано.ІІ бай

L

Hocmo.ttapoвy

Рано в-ранці
Чи

.ttoBeновобранці -

Чого ти xoдuta

Три tu.rлxu- Н.

-

'lip -

-

.Іtzt

ще

зійде.>tосл

на

-

знову!

Понад поле.Іt іде, не покоси нладе.

Чудова вбірка!
Від пісні:

"ОП одна я одна,

як

билинонька

в

полі" до грізного образу: "Пона11: полем jде~ не ІІО
n:осп к.ладе"

-

яка широRа сІеадя гадок, почувань,

образів! А по-середині величава думка:
наково"

-

наймогутнійшій

вислів

"Мені од

патріотизму

в

цілій украУнсьhиІЇ літературі, вірш, якому

рівного

нема. ІЦо

мене

станеться зі

мною, чп nустять

тюрми, чн :м:о:m:с доведеться в снігах

на І-.:І)~жині,

в забуттю, ще знмніІішім від снігу, на віки
ТІ! -

однаковісенЬІщ мені!

5О

з

і

засну

Та не однаново .Іrені,
Яrі Україну з.Ііі: .1юОе

IfpucJZллnzь .rупаві, і в огні

Їі' онраіJеную збуО.rтtь
Ох, 11е однаново .Іtені!
Ті::ІЬН:ІІ Ч)~ття, та1~у

r.лпбон:у

дуl\п~у

про

0,;ертву о;\І!НІІЦі д:1н добра народу таюшп
нt_ош впс~'lОВІІТП с.'1онамн, це :ма.1о
R:пrче :Міцкевич,

-

звичай

і мало ко

I\Ol\IY

.'ІІІ у світі повелося. "Називаюся 1\ІЇ,'Ііон,
:1іонн терплю"

са.мо-

бо

за мі

nпст)'Тшючп на

бШ аа. долю свого народу з всемогучим Вогом. А
ІІІевчень:о без rесту героя, беа патnс)~ nртл:ста, .як
чО,'LОвін:, і тільки
ft\'a.~tel\1

турбота

не:\ЮВ

чо.'Іовіь:, із серця

говорить:

l\-ІeHf'

нерепо.ш-tеного

нема. я есть ті:ІЬІ~п

про до.Lю р1;з,ної країнп.

І дііішовши

;ІЯІ'УЄ Богові,

до

тої

точкп

що не>Іа

у

са:мові;J.речення

він

іІого б:шзь"ої .>юдини,

.ЯІ\а його знево:Jи:та-бп па:мятати про своє ,~я"

J.l!o.tюcя, ГocuoiJu; .Іtо.lюсь;

...Ува.unнь

Тебе не nepecnzaнy,

Що л ні а нu.н не поІJі.тю
..~.1Іою 1uюр.иу, .ІІоl' наіііJани.
У >~урах цита:tслі переходить Шевчеют процес
са~юосвідомлення. Глибоко,
у власну душ-у,

дуже

очшцусться

глибоко зазирає

сам

в

собj~

дуl\П\'ах, в своїх могучих переживаннях,

l\fOB

н своїх
зо.;юто

в огні і з того психічного процес)r виходить С)~цjль

нп:м, чпстим,

божесЬІ\'И

нього, звnчайного,

iioro
~юв

правим.

пп~'ІО~І

Що

душі, остається серце ве.лиr.:е,
хрусталь.

51

було будем

прnпорошеноrо,

паде із

любяче, чисте

Не RJieнe ворогів,
JІИ.ХОСJЮВІІТЬ Іх,

що

позбавиJ1и

не К'ІПЧЄ І\ари,

І'іого волі, не

JШШ прощав r~l з

ве.шrкпм, O;J.IIHOJ.\Иl\1 С:\lУТІШ.м, що "не в У1~.райні буде

жить, людий і Господа :нобить".
І не ті.'ІЬКП

дііішов

cal\1

•

ськоrо

поrдя;:.;у

на сшт

НеДОЛІ

за

1\JШЧЕ':

.

...

СОООІО

•

до

Tai~Ol'O, евангелт)·
u

r:.;o

.'ІЮДШІ,

1

а.~те п

•

а

товаршлв

ГorJimь.,

С. Jt uр l пzесл. . J10. 11m ес t)
І згarJyiime orJeн

Botу,

fJpycOt!Ol

Свою J~І~JJai·нy .Іюбtпм,

Jlюбimt)

n:

во вре.Іt;-t .ноrпе,

В останню J1l.Jl.JIC'fiYIO .JLIHYJ1~Y
За неr Господа .Іro.tinz-ь!
Кращої ра~п не

.

МОЛО;J.ІЖU, ЩО

Z\rir

ніхто тоді датІІ тій громадці

ПepesKLІB:l..'Ia

тури". Гн)r .пn ся

д~·шею,

-

Jшу:і~

. ..

.

тих

1О

д.;ття

ЧИС.'(f'НННХ

•

1

братчИІ{іВ
;J;:ІЯ

у собі, о;~ен на

на товариша пі;:т.німан ру-

веJІИ.І(У цшу мала )\..;ш нн.х

а г:~ибш~оу.:\ша порада !

ROJIIO

..

":\ЮСІ\ОВСЬІ..:ОІ ТОр-

JІОl\lІІ.тшся

другого ставав, товариш
ку

ПЄКІО

І не тіJІЬІ~и

'rака

для

проста,

них, для

у петербурськіtі ЦІtтаделі, але й

:•

•

~!'

•

ПІ3НІІІШПХ
•

ЦІ.:ІИХ

l\ІУЧСНПЮВ
•

ПОІ~ОЮНЬ

І нині .Rращої ради над

за

••

УІ~раІНСЬЮ1Х

отсе просто,

u

правду
•

ll

•

ДІЯЧІВ.

а прав;~иве:

"свою Україну

.чюбіть !'' ~ го;.J,і д:ІЯ унраЇнСЬІ-\ОГО

нарО:\У

...

. ....

пщюрати

В цитаделі росте Шевченко у велитня думки й
чуття, стає поето.м, сві;~омп~r cвorq "я"

.
СВІТа,

-

супрот11

~

ЖПТТЯ, ЛЮДИ.И •••

СJІідство не зломило його, а сІсріпило в собі ...
Врешті

rраф

Ор:юв

предложив

'

. '·

цареви дуже

nросторий, вичерnуючий і(ОІ<ЛаІ\. на якому собствен
ною рукою Ево Велічества ;]ня
писано одно-одиноке слово:

мая

28

1847

р. до

"исполнить".

Слово, яr~е рівналося згибовн пальця в ді.ТІ, яким
римські цісарі в Колізею ріша.'Іи про смерть і жит
тя безталанних rлядіяторів.

В д01~ладі Орлова було с1шзано
що він "замісць,

rцоб

про Шевченка,

вічно nлекати

в своііі душі

благовійні почування до осіб, Всемилостшіійшої ро
;t.nни, яка зволи~ча вин:упити
у~<раїнські
них він,

вірші,

сильно

то плаче

над

i:ioro

з неволі, сr~.ладав

бунтарсьІюго

поневолЄ'ною~

змісту.

В

безта.1анною

У країною, то нuхвалює RОзаци.;:і

во:тьностп за ча

сів гетьманщини,

сміло

то

неімовірно

·,1.;:овчію п.~rює на членів

буваючи, що це

його

Імператорсиюго дому, за

;]об родії.

заборонене прпна::~жує
ШенченRо придбав

клевече та

.чюдий

собі

Крім того, що все
слабого хараІ<теру,

поміж

cвo'i~tn зе:\шяками

славу знаменитоL,о, уЕ·раїнсьІ-;:ого нись:меюпtRа і то

му-то його вірші

у.:поблени~ш
тпсл а там й

двічи

вірша:ми

пші;1,лпві

на У1.:раїні

н1~орінптися

гаразди часів

й небезпечні.

~ІОГJНІ-б

3

зароди

нере1юнання. про .мнимі

геть~rанщпни,

про те,

що вРрнути

отсі часи бJ~:ю-бп щасТЄ1\І і що ~тІ.:раїна моr~'1а-би іст
нувати як оRре:ма дер~ь:ава.

ча.і'"Іне новаіІ.:ання
Пlевчень:а 1,_і ;~о

\))~в він, І;о.·ш

Ii:oro

не

;~Я:\!1 ЯRІПІ вона

всіх

Днв..:rячись

ун:раїнсьJаІ:х

творів,

діяче:\r
хоті:п1

на над~шп

сщ:шлністів до

з-разу -дума.'ш :ми, ІЦО

lю_ме:.-юІ

НШ\111:

нохіснуватнся

та1~ ору;\
у сноїх на

:мірах; та, з о::;ноrо б01~у, наміІJп ті не булп тю~і то
важні, я,; з першого

раз)·

виr:нщаю, а з друго:·о .

·

Шевченко став ниеати сної бунтарсьІ\Ї твори ще з
р.

1837

1\:U.TLl C.ТtaRЯHChJ.:i

ідеї Не зa(iмa.'lll І.:ИЇПСЬІ\LІХ

ученпх; і с.'1і;J,стно ціле
наJtе~ав

що Шевчен~о не

УІ.:раїнсько-с:rапянсьІ-:ого товариства, а

;J,O

працював

до:Jазує.,

оn:ре.ме,

захоп.nюючнся

зіпсутостю. А всеІR таюІ
через смі.тншість,

ю.-:а

своєю

в:~асною

ізза бунтарсьt:ого духа і

LІерехо;~пть

треба J:'юго вваІюJ..тп О;J.НП:\І

всякі границі,

із важних винуватців".

А дальше І<а>!іе rраф Ор.<ов у своі'ю>~у дш:.~а;1і, що
справу переве;J,ено ;~,у:.ь:р строrо 1

ршюнанu:м, що вона зівсім
уь:раїнсьt\0-С.'ІавянСьІ\Оrо

що з арештовання_м
У r..:раїнофі.1 Іа:t\-І

і .\Ю:..І<на. Uутп пе~

вичерпана,

·тцо й сліду

товарuстnа ІН~ оста~'ІОСЯ і

Шевчею·ш

най:~,ія:Іьніtіші

й Ку.ч:іша ві;\паЛІІ
сиди:, чого O;J,Нi.tl\ не

МОІІ-ша ш.-:аа3.ти 11ро С:швянофілів в-загалі, про .яких
буде по;_~,аниlі ОІ..:ре~шlі найпі;~~анніІішиІі ;J,Oikїrц.

На основі тal{oro

пре;~::юа;ення

граф Орлов вн·

значує на десятьох uб:.-1.:алованих всілю~ої

ри. А. для ШевченІ-Ш придумує
Шевчень:а,

за

СІ\.:Іадання

впслати

"Худо:m:ниь:а

бунтарсьІпІх і у ве.:ІиRій

мірі непристоLіних віршів,
дови тi.lla,

тю..:у:

міри ~а

ян~

людину

кріпкої

pЯ;J.Olll'IJ\-I в Оренбурсьt:пй

бу

окре

миlr корпус, в правО:\І впс.tуrп, поручинпнІ в:шстям,

щоб

пи:rьно

йоrо

береr.:Іи

та щоб він ніяЕ\: не міг

писати б~{нтарсьІ-~их і паскві.:rьнпх творів".
На

присуді

в:шсною

ру1~ою

олівцем

цар ~іико:rа: "Під найпильнійшиtі

дописав

догляд, заборо

нивши пnсатп й рисувати".

30

мая Шевчеш.:а й товаришів прик.1иn:ано, щоб

впе.т),..Ха.1.и, ЯІ\

rp.

Ор.ч:он 1.-:азав,

суду.

54

милосердного при

Яке вражіння зробив отсей дійсно ми:юсердюІй

nрисуд на нашого поета, бачимо
полем іде", написаного тої
мая

з

вірша "По-на;~

самої днини, себ-то

30

р.

1847

Вірш овіяний: ян:оюсь тає~шою грозою, а."'Іе му:же

сьRиЙ і си:rьниіі, навіть своїм рнт~юм. Поет розуміє,
що

над

ним

rювис.тш

важ~а

ру1..:а

суджено його на повільну смерть,

деспота,

a.'le

що

за

він не плаче,

не гнеться мов .:юза, ;-шш hпдає грізне ме~Іенто, що
та-jЕ сама смерть і царів не :минає.

Він не упав духом, я~

де.я:кі з його товаришів,

лиш остався невгнутим, як оден із HilX -

ГyJrai~.

В паперах ІІІ. отд. єсть урядове письмо, немоп

то Шевченr"о
ность"

за

"вь1ражал1")

кару,

яка

г:~убочайшую

lloгo

Іюстпг.Jtа

":исr::реннТ.йшее разсІ-щяніе", але
наш не пjдппсав, це мабу~ь

благодар
і

виявляв

того письма поет

фа.ТІьсифіІ\ат,

скомпо

нованпіі у відомих жандарrнеьких ціJrях.

ХІ.
По

оповіщенню

наІн.пtлостuвійшого

Шевченка передано з опіки
розпорЯІ\ОК

його

з

воєнного

фепьд'єrером

присуду

"третяво атдєлєнія"

міиістерста, а

Від;~,ером

це

з

в

відправило

Петербурга

в

Оренбург.

31
KeJПl

на

мая, раюшм,

вппровад:;.-Б:ено

ll посаджено на

тюремні

віз.

його з тюремної

Сідаючи,

вікна і в Оі\НОму з їх

ГJІЯнув

nобачив

поет

свого

друга, Миколу Костомарова. 3няв шаш~у й nрпвіт
но всміхнувся.

3аторохтішІ колеса й віз пустився в дапеІ<у до
рогу. 3а десять

11іб

переїхав

Шевченко з фельд-

є ге ром майже

2000

верст, заїхавши

тільки

одного

почтово 1шня. Пити, їсти, відпочивати можна

бу.'1О

тіJІЬJ~И тоді, ЯІ~ перепряrаJІИ копий.
Так дуже спіши.пися

вивезти в безпечне

небезпечного українського співця

9

-

місце

бунтаря.

червня був він уже в розпорядженню команди

окремого оренбурського І~орпуса.
ступшша

неприсутного

начальниІ\а

23

11

Ішманданта

червня від за
цього

корпуса,

nіхотної дивізії, rенерал-ляйтенанта

Тодмачева вислано до міністерства війни таке

зві

домлення:

"Вашій єксце:~єицн маю честь донести, що

ряжений за .М
рядовшІ

303

Тарас

ви

під дозором фельд'єrера Віддера

Шевченко,

відданий

у

вшськову

службу з ху)~ожників С.-Пет. Академії за складав·
ня бунтарських творів, наспів у Оренбург
в

11

годині а-полудня і аачисленшЇ до

5

9

червня

оренб) рсь

кого .т1інійного баталіопа та п~о над ним: заряджено
найпильнііішиП догляд".
В Оренбураї перебувало

тоді чи-мало Полш<ів

засланців, а з У країнцін був JІазаревсьІшІі, Сергііі
Левицькій і другі. Вуло це прямо місто

засJtанцін.

У .:Іазаревського зібрались УІ<раїнці та щире вітали
знісного свого

та після

поета.

деІ-\Ольної

ПісJІЯ

їздп

петербурсмюї

поет

відпочав

·rюрмп,

душею та

на- жаль він навіть в Оренбурзі не l\Iir довго оста
ватися. Пнтий баталіон стояв тоді в кріrюстіи Орськ,
в гдухій пустині,

267

верст від Оренбурга на

схід,

в степу, й тудп ви:прав.'lено ШевчеІн\а і пряміщено
в касарні ~<ріпості дня

23

Тут а»іряли Шевчею'а

56

червня

(2

1847

аршини й

роІ<у.

5

вершків),

записали рядовим )~

номер

(191 ),

5

~чінііІниЇІ баталіон, ;:J;aJПI йому

дали військовий, затісний на його одяг,

і заставили нести зненавиджену війсьн~ову сдужбу.
ХІІ.

Тан: почався для нашого поета його похід на Гол
гофту. Вже це одно, що його закинуто з любої, гар
ноУ ~ткраїнп в

погані,

пусті

степи 1

бу.ло для його

великою 1шрою. Шевченко був маляр і поет, JІюбив
природу, любив гарні Rраєвиди, а

Rругом його

·ry1·

була: німа для уха і мертва для ОІ<а нустиня. Шев
ченко був патріот, для його ве:Іику
гили, руїни,

сві;ц~и

оглядав їх та описував у своїх

вав у образах.

А

вагу мали мо

слави- ~~ідівщини,

тут,

ку;t,и

він аалюбки

творах,

неглянь,

або малю

)~сьо чуже,

СІ~учне, нецікаве.

Шевченш.> бун вдачі жнвої, товарисьІ-юї. Нін над
усе в світі любив товарнетво ;~обрих~ гарнпх 1 у:мних

та образованнх лю;:щй. І .тподпіі

та.J~их

стрічав він

у Петербурзі, в Київі, сRрізь, де не повернувся. 3а
ті, не

lJ.Onri

літа вoJtj, .які nів пережив, с~ільJош -він їх

пізнав! А тут товариство вояків, зіпсутих службою
і неnо.аею, або людий, ю~і у війсьfіову
пааи

прямо

sa

ІПсnчешш

с.Іу;-hбу по

злочин.

ці:юю

Д)~шею

ненавидів

віtісьь:ової

с.~rу~~бн, отсеї безrJ[уsдої муштри~ яш:t замісць виш

І-Ю.чюватп

;~оброго

жовніра,

тупоу,шо"у офіцерови, або

дава..1.а
до

ЗН)'щатися

це sнущання було

на;~

дій:'Іrавіііше,

57

наго~у

шпіІ<У й кости зіп

суто.\tу унтєровп прп;::~,пратнся ;lO
тви- са:цата та

ті.тrьюt

безталанної а~ер
НИ:\І. О

коли

СІ~ільь:О·jf-~

жертвою

не-

освіченого унтєра ЯВJrявся таRиЙ нисоІ-юосвічений інте
ліrент, ЯКІІМ безnеречно був Тарас rпевченrю. Шев
ченRО любнв у життю

не

чисту обстанову. А туо· о

вибагJншу,

Еру;~

і .:Іайhа, невристНіні спінn іі:
одюв1

словом:

і

але гарну й

нехарство, біііка

соро:міцьь::і

дотепи,

-

1..-азарма.

Ні, справді, сю.І діянод

не

~-Ііr

для його приду

мати страшнійшої 1шри!
А в:rfie ю.tІЇгірше

дошкрrювало

міг писати ЇІ ма.аюватп.

На

це

нарікав та жалувався.

"Писать

тцо писав .я бунтарсь1~і

твори,

ронили

мені

рисувати'? ......

ііО.:\І)т

він

і найчастійп1е

заборонпJІИ за те,

a;Je

за що-ж- забо-

,J;ивиl'ПСЯ

а не :мати свромогп, нарисувапІ

те, ІЦО не

на

nре;_~,мет,

lioro- це-jІ~

1\·tУка! ...

І-\ оли- б мені вj:Іьно бу.'ю рисуватп, то я- б і в сірій
шинелі не 'l'уjюш, ною1 не ;J,отягнуи- би ;:_~;о могили".

О дозвід рисувати стара:шся цля його його при
ятелі. Вже з початкш1

атделеніє

1848

оренбурського

чева, ЯІ~ веде себе

року, nитається Третє

~<оменданта,

Шевченко

і

А. Обру

13.

ян~ІІіі

"образrь его

мЬІслей '?" Відпові_;.ь випа.іІа прихильно.

Комендант

баталі ону, 1\fєшков, ві;_~, повів що Шевчен~о веде себе
гарно і що він заслуrує,
С)~ватп.

Але

ві~пові;J.ь

щоб

дозволено

1"іому ри

пішла

уря~овою

дорогою,

а така дорога була без~онечно довга.
Тим часом оставалося одно: ж;\атп

і

страда ти.

А що ·непереможна сила тягнула ШевченІ-:а до пи~
сання і рисовання тю>:

він

почав

братися

на спо ...

соби, щоб обіііти страшиш! царський прису;]. !\радь ки
писав 1 "дрібнснь1щ мережан свої ІШІІjн:ечки", та. щоби
хто не нобачпв, хоиав їх

sa

;х:алявою.

Так з, являлися нево:Іьнпцьl\і ;з;.умю1 Тараса ШенчеНІ\а,

••

и

творп

незюtчаІІНОІ

'11

краси,

коротю,

•

простІ,

а сильні своїмІІ га~І~а~ш ІЇ почуваннями. Серед во••

НІОЧОl

І

рІІТНЇ, аро:\rатні. Ось вонп:

JIIII'UІ

8

р03ЦВJТіtЛІІСЯ

Ka3apl\lll

оуию,

RBlTI-1,

:КОЛЬО-

")J;y.~tu. .ио-1:, ду.ше .иоі~

ви JtOЇ eдl.f.Hi !"

Сонче sa.'CorJumь, гори
нauцяmuil .JfttHaдo, -

-чорніют.ь, -

ЗгаОайn.lе,

Не гріє соН.І{е на lfyJ:cннi, -

.Jfeнi

братія .ІlОЛ, -

ОіJен

у

()ругого

nzaє.Jt,- Са.ио.Іtу цуіJно,- Оіі cmJJi 1 te'tнy
.,,e,·tнu,- То

ntpu1UІ

iJo Clltpi-

і л тепер 1ипиу,- А нg-.Ію ано

'Jtlau

ву віршовать!- Оіі г.z.нну л noiJuв.uoc.rt.

СонІ{е захоіJtпnь, гори •юрніннпь,
Пmautett-n:a tnux.нe~ ио.Іе ні.ІІіє.:
РаіJіюпzь .tюди 'ЩО nfJnoituнym.ь.

А .,ч t)uв.tюсл і

cep,re.Jt .tuнy

В me.Jtнuii са.dоцо1і на ~~нра·і~ну,

. . .

....

Чорніt.· 1~о.1е, і

cai'l,

.

і гори~

На синв небо вuxoduJ·nІ~ :зор.і-1.
Ой 3Оре, .;юре,..

- і с.тьо:Jи
1JUt зійиt. ta 6.J/Ce й на

-нану1пь.

Чи

'Упраїні .~

.
У:сьо, чп.м гарна українська зе)І.'ІЯ, небо, природа,
.:ІЮі\И, побут,
поето;.-.1
•

у

свІтІ,

•""

•

новин~

..
_~

І

являється теперь перед безталанним

-

ве.7ІИЧІ,

мов

щось

V

наrцорощого в
•

8С,:

ю.tпсвяппшого,

єдиного~ а

втраченого на ВІRІІ.

І читаючп отсі ду}Н\:И, ми ~tаємо вражіння, немов
поет, на

... .

.

переюр

судь01,

те

ІЦО втратив

у

життю,

творчть у пісні. Втираючп невольн.uцьt..:і с.,Іьози він
3ГаД}

11

<::

СВО!

8

давНІ,

,

•

О:ІаГІ

І

:пта:

"Де, .лн, і -щ-о роби.1ось?
Було що cnpaвiJi, а що сни.zось?
flкi .Іtорл нереп.zивав?
І me.Jtнuй еайоn ве.zенен.нпий,
І чорнобривна .Іtо.zоіJеньна,
І .иісяць з .юрл.Іtи сілв,
І со.ювейно на па.zині

То вatnuxaв, то U{ебетав,
Святого Бога вихвал.чв.
І все

tno,

все то в У1іраїні?"

А згадавши поет мав одно одніське бажання:
Ноли небуіJь,
Хоч на старість стати
На тих горах оиршJених,
У ..наленьпііt хаті;
Хоча

cept{e

.Ja.ttyчeнe,

JІотоцене горе.н,
Іlринести і 1ю.. zo:нcuntu
На Дніпрових горах!

НевоJtьницькі дуюш Тараса Шевченка це дрібні,
але дорогоцінні

архитвори УІ\раїнсьІюї поезіJ, j не

тільни уRраУнсмтї, бо і в сuітовUі .тrітера-турі мало

таl\:ИХ гарних, ІЦприх, татсих беапосерРдних т~орів.
Поет, запроторений в чу:ІІ\.і, даден:і степи, віl1,тятий
від свого

товариства,

ві~

літературного

світа, не

маючи певностп, чп його

поезії

небудь у рую1

читшОчого загалу, пише

їх неначе

з

ширшого,

другого

сні-та,

попадуться І..:оли

оставпвшп

за собон·,

гень далеко всяку )~на гу на 1\РНТІІІ->у, на смак літе

ратурний, на ріжні ЖІrттєві порахунки. Це розмова

"Де, .лн, і -щ-о роби.1ось?
Було що cnpaвiJi, а що сни.zось?
flкi .Іtорл нереп.zивав?
І me.Jtнuй еайоn ве.zенен.нпий,
І чорнобривна .Іtо.zоіJеньна,
І .иісяць з .юрл.Іtи сілв,
І со.ювейно на па.zині

То вatnuxaв, то U{ебетав,
Святого Бога вихвал.чв.
І все

tno,

все то в У1іраїні?"

А згадавши поет мав одно одніське бажання:
Ноли небуіJь,
Хоч на старість стати
На тих горах оиршJених,
У ..наленьпііt хаті;
Хоча

cept{e

.Ja.ttyчeнe,

JІотоцене горе.н,
Іlринести і 1ю.. zo:нcuntu
На Дніпрових горах!

НевоJtьницькі дуюш Тараса Шевченка це дрібні,
але дорогоцінні

архитвори УІ\раїнсьІюї поезіJ, j не

тільни уRраУнсмтї, бо і в сuітовUі .тrітера-турі мало

таl\:ИХ гарних, ІЦприх, татсих беапосерРдних т~орів.
Поет, запроторений в чу:ІІ\.і, даден:і степи, віl1,тятий
від свого

товариства,

ві~

літературного

світа, не

маючи певностп, чп його

поезії

небудь у рую1

читшОчого загалу, пише

їх неначе

з

ширшого,

другого

сні-та,

попадуться І..:оли

оставпвшп

за собон·,

гень далеко всяку )~на гу на 1\РНТІІІ->у, на смак літе

ратурний, на ріжні ЖІrттєві порахунки. Це розмова

з власним своТ:\І серцем, і а Погом дvшенна сповідь,
поезія

-

Та не

і бі.пьш нічого.

ті.'1ЬRІІ

І:оротЕ'і

ду:\п~и

зацьвіли запаху

щими квіп~а~rп на сторіJ-п~ах захалявної Rннжечки,

в Орську напнсав ІПевчон~о

тюшж ;..~,шсільи:а біль~

ших творів.

Першrп1:

нпх, це пое:.\ш: "Княжна''·

3

).fотпв, тоіі

що

у

~~ра:\Іах

аю·.:Ііііського поета

Ше.'І.'Іі (Родина Чончіх) і nольсьІ<оrо Юлія Словец
І<Ого: Беатрі~<а Ченчі. І в них і в Іl!евчею<а героєм
як1яється маrнат

-

деспот, я1~иіі

маючп за соб_о:ю

:маєт!\п, в.'Іасть, значіння і не_ оглядаючnся на нічо,
стає з чоловіІ-Ш нпродО:.\1 1 звірю1шю і в гріхах своїх
падв все нпще, і нпще, не сппняючись навіть перед,
страшною, поганою І\рИВ;:І,Ою своєї власної дитини.
Час .нинає,

А uоті.ІІ ЩJUH, а nomi.Іt sвa.zm
І n.taч noчy.tu із па.та-пz,
Пo 1 t!J.

lie

tu

-

сови ... Пotn'i.. Іt з~tову

Іtуть нічо~о ... І в пюй час

Снирти і н.tунл зайнл.1ись

-

І норі знин.zи ...

Осоро:\-tлена. .J,ОНЬ1Ш

підпалп.'Іа палати власного

батька і nіш..'Н1 в :монастир ...
Сумна й грізна поеJІ.-ш.
вав 1.;ри:в~у, ю..-а

1

вмерла тут ...

Шевчею~о

діялася

нераа опису

наш11м селянсЬІшм дівча·

там від пансьІ-;оУ сваволJ, тут даторІшувся він того

самого гріха, тільки ще тящого, бо содомського, в

M)rpax ш:tнСЬІ\ОГО

будиш\ у,

цей виростає перед нашими
самого

несправе;~ливого

в

І\НЯіhЇІЇ
очами

А гріх

на грунті того

суспільного

61

сімї.

~:rстрою,

тих

нездорових побутових
багацтво:м, к1адою:
з божи:~.ш

1~і

ві:щоснн,

значінням

:rю;~ськшшІ

святе чуття ~tюбови

;~.е о;..~.:иниця~ пяна

перестає чпс.::-tитпся

законаз.tи,

д~"ІЯ

де

даl\омства

нехтується

:tуІ.-авоrо, д.тш

заспоn:оєння грубпх інстинІ~тів.
Не весе.. zо на

J{o.ut

:нcuntь,

C(jimi

ne.JІa пого .lюi5utnь.

Отсі зна.менні сдова вплітає поет в стрічЬ"н своєї
поемн, не~юв пересторогу для людпі'r, яь:і~ щоб вдо~
во:ІПТП В.'ІаСН.е Тіло, На СИЛ)' ЮТЬ еерце СВОЇХ б.~ПІ~КНЇХ.
Ян-би розназат ь
Про лного небудь одного .ІІа.rната

'tno

Історію-правди,

Ca.ore

псре.t.чнать

пек,ю .Іtожна! А ;(анта старого

По.1упа н но. lf. наши.ІL .JfOJІcнa .зіJивувать.

1\а-..ь-е

11Іевчею~о

н

другН·і

поемі,

написанНі

в

Орсьt.. Н'і ь:ріності, в ное~tі "ІІр:rІшвець".*)
Історія безталанної І{НЯ:жни, це я1~-раз
торія

-

правда, я1~0ю

1\Ю:mна-би

1.. ,1

така іс

старого Данта

ЗДИВ)rвати.

Пое>пш "И ржа в е ц ь" заснована на народньо>~у
віруванню,

не>rов-то

образ

Пресвятої, вІШІЇ

рожці, вернувшися з !{риму, поставили
нім xpa~ti в

Иртавці, п:таче

ревними

в

Запо

мурова

сльозами ва

:колишньою Січею, rетьl\lанщпною та за І{О3аJ{а:ии.

*)

Прпмір, як ІJІевчень-о доповнює у новііі поемі думки~

висnазані даnнШше, юс новиіі.
Ще оден ;~оказ, що , 1 1\оС\заря"
rічно, не інаь:ще.

твір

навяз)·є

треба

до

давнШшого.

др~у1.rувати

хронольо·

Нобзарі на.Іt розкази.zи

Про войни і чвари,
Про mя:JJCnee лихо.tіттл,
Про лютії 1шри,
Що Ля:тt на.Фt завдавали,
Яп_ нас розпина.-zи,

Що-ж діялось по Швед·1иtні,
То й Ляхи-б зляпа.иtсь,
Онt.~tіли-б з nepe.z.яny

Ляні нвборапи!

Omman

її воєводи,

Петрові coбan'tt,

Рвали, гр'ttзлzе ...

3

"Иржавеця" бачимо, ш~ критично, і як смішІ

во ставився Шевченко до історІРІНих

подій.

Н:оли

українські писмІенншш до Мазепи й Петра відно
сшшся :дуже

обережно, або й ставали

проти

:ма

зепи, 'l'O ШевченRо не боявся- сказати правду. Він
назвав Петрових

воєнодів собаRами, RОтрі рвали й

гриз:ш

Тим

Україну.

що

Петро

творив з бідним

українсмшм народом nісля nолтавської битви, :r.юJJ~
на-би, по слова:\f Шевчеш~а, навіть і Ляхів злякати,
можна-би довести їх до того, що вони,

11яні

небо

раки, оніміли-б з переляку!*)
Треття поєма, написана в Орській

кріпості,

це

безсмертний "Ч е р н е ц ь".

*)

Так само ставився Шсвчеш~о до Петра іі до подтав

ської події ще й ранііtше, в пое:~tах "Сон" і "Великий ;rьох".
Підчас процесу Кир. Мет. бра.цтва виявилося, що
зеn)·

наіівище

:нщинець

...

поважав

і

цінив з

усіх

він

1\Іа

, гетьманів...

Ма

У J·(uїві на Подо.tі
Було KfJ.mcь і ніно.ие
Не вернеться, що dіл.юсл,

Не вернеться С1lо0іване ...
Не вернеться ... .А я, брате,
Тани

rfyi)y сподібаmись

Тапи буду виг.тдати,

JНа.1ю серцю завдавати.
1\а~~е поет

у

вступі,

ЗаЯВЛЯЮЧИ

ТаІШМ

ЧИНОМ

свою непохитну віру, у поворот :\шнулого, в поворот
уt{раїнської

волі,

еамостійностп,

дер:.ь:авного устрою. І сподівання

вJШclforo
свої

постатею Семена Палія, запорожця. В
стині поеми малює наl'.І

Шевчеюш

вяже

він з

першііІ

живий,

рІпний образець, як старий запорожець
настир спасати душу.

свого
ча

Rольо

іде

в мо

В ;з;ругіІЇ ставить нам перед

очі велиnу nостать патріота,

який

навіть у ?.Юна~

стирсьІшх мурах, навітJ, тоді, коли ЙШJУ с:-.1ерть за
зирає в очі, не Ішдає. турботи про рідну зе;\шю.
Бере пuсЬ;.цо св.юпе 6
Го.1осно

pynu,

1 tumaє,

А ду.11ною cnmpuй -чернеlfЬ
Да.Іеио /timaє.

1\fузш~а... танці ... і Бер;\ичів...

кайдани

брязка

ють ... Мосю~а ... Бори, сніги j.,. Енісе{І... І поІютили
ся з очей на рясу сльози ...

Ні, він не годен забути своєУ Борзни і Хвастовщини,
не годен для спасения душі забути рідної У країни.
До утрені .завив з дзвінtи{і

Велипий дзвtн; чернець .~tій встав,
Надів n.lобуп, взлв патерицю,

Перехрестився, •ютни взяв ...
І за J'нраїну .1tо.шmься

Святий чернщь пошнанdибав.

Отсей портрет Палія в манастирі,

це безперечно

оден з найвелпчавіtішпх, з пайбі~тrьше артистичних

малюнків ІІІевчеш~а. Прав;J,а., що дею\і

черпІ нага

дують нам самого ІІІевчеш~а, (ЯІ~ нагадує :Монна Лі
за свого творця Лєонарда ;;а

Вінчі), деякі

відгу•;

нуться в пізніJ._ішій поемі Фран~а: Іван Вишенський,

але цілість впрпнає пере;:{ нами, :о.юв з'ява, мов восІ\ре
сення із :мертвих. Без сильного,
рушення

Українець

не

артистичного зво~

годень

читати

"Черця",

хочби читав Ііого разів сто.

3а "Черцем:" написана"Хустпна", прегарна сво
єю формою і тим чисто народні>~ поетичним настроєм.
Ведуть nонл вороного,
Розбиті

1iOnunza,

А на ііо.ІІу сіr)елйко
Хустиною внрите.

Вагато

біоrрафічного

матеріялу

містить у собі

иоетичнш'і лист: А. О. Козачковському. Тут при
гадує собі поет, як він колись крився перед учите
.лем дя:ко:м, мережаючи маленькі книжечІ~п і .як те
пер,

на старість, мусить

знова

ховатися. Прпrадуе еобі, .я~і

з

то ·у

сиоУ:ми
нас

віршами

степп і ян:і

тут, опис ус своє Л{ПТТЛ н н~азармі і и.пиче "В е ]1. а й,
Боже, в чу}І~ім І~раю, згинуть у неволі" ...

R
ця",

Орсь~<у написана таІ<ож "МосІ<аJІева І<рини
поема про праведного Мю~сима,

чоловіка без

жовЩ і без злоби, справжньго христіянина, .ш~ий нав
чився найбільшоїнауІ~и-ближнім прощати. У наймах

виріс, тяжкою працею доробився копііІчпнп, оженився.

Та лихі люди позавидували добра: хату

спа.'ШШІ,

jІСінк:у звели; пішла з моСІ~алями. J1аІ-::си:м не мстився,

не зненашців .чюдиіі, ні, навнаюt,-ІШJІ:й його шваrра,
сина удовиці, пострнг.'ш в рен~рутп, пішов його вп~
р)--чати. У війську

свіду і вернув

навчився

письма,

калікою в село.

набрався до

Помагав

бли:.-кні1.1,

навчав їх милосердя, любови, прощення, "і собаки
не кусали Москаля .Максима".
А щоби

прислужитися

гро~rаді

собі якусь трівалу памятку,
камп

і1: оставптп по

виІ<опав в.'!асJПІ:\ІИ ру

І~рпницю.

Оттат~ ;;Ісuвіть, недоу1~и,
То й 'JІC'ltmь не остине
кінчить

тіль1ш

.ма

люІшом по свангельсмт праве;:І,ної- і людшш,

a.'le

також:

поет

свою

поему,

ці1-::ану

не

і формою. Оповідання !іде під диh'тат і nере

ривається діяльоr"о.м, між тим що дш~тує
пише. Тема нро

праве;щого Иаксю.rа

і тнм що

видимо заці

кавила поета і він до неї верне в кі.'Іька літ пізнШ:ше.

Останній з більшах творів, написаних в Орську:
це "В ар нак".
У формі оповідання

розІ~ривав поет перед нами

трю·едію педомученого варнака.
Нін родинея в

у панських

ОДНО:\ІУ

покоях,

на іграшку. Там
пішли у rвардію 1

і

І~уди
читати

вернув

се:т1і

:ііого

над

Іквою, а виріс

забрашт, паничам

навчився.
до

свого

А я1с паничі

діла, до праці

на рілі. Покохав сусідову доч1;:у ІЇ: думав женитися.

Та не довелося. Приїхав паНІРІ і осоромив дівчину.
Тоді у серці покривдженого парібка зроди:.чася ідея

Rрівавої пімстп. Rинув

ршш писарював і за
хлопців"

-

pa.'lo

тоІЇ

й nішов у ппеарі. ,];ва

час

дібрав собі ,~~~обрих

товарпшів. На третІІіі рік приїхали па

ничі женптпся.

Нічого нращого са.Іt Бог
Не бсtчие на зелІ-і вe.lШtiil.
Ян .Іtо.ш{)й: ті бу.1u...
А він їх щшав, яь:

верта:ш

від

вінчання 3 ко

сте.~rа, і-перерізав. А тоді пішов із товаришамп ту
nати нової .хатп в зе.'!еній: діброві. Тра рокп напа

дав, мордував, різав, аж остогпд:ю. І отсе, щоб не
ну;:щть

світо:~r,

думав

себе саj\юго

зарізаттт.

Вже

вийшов був з но~І>ем у халяві з броварсьт~ого .чісу,

щоб зарізатись

та,

І~ОЛІІ

Київ, на його цср~шr,
мов

глянув

на ·це

на.

свнто

наш сьвятий
~~ІІВО- нараз,

переродnвся.

Подttвuвся нру.ю.Іt себе

-

~ 'Jtepe!iJ-pecmueumcь.

l!iutoв собі тихо в Нuів
Св.чпzи.ІІ по.Іtо.·штись,
Та судсt

- cyiJa .lюіJсьпого
npocumzta.

У .1юrJuй

А лщцський суд загнав

tioro

варнаком аж над

ЄJtек... "В ар н ак" це протиnенство до праведного
Ма.І~СІL\Іа, чолові1~ з

мстивий. А прецінь

гарячою

-

~ровю,

оден мо~rент

-

прnстрасний,

і 3 ним діється

чу~о. Він перероджується у собі. Це чу;:~,о творить

образ святого нашого Rиїва.
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Отсе перег;~янули ми твори, написані в Орську,
протяго>~ одного роІ>у, ві:.~ весни

1848

р. ЯІ< бачюю, період

часу

р. до

1847

незвичайно

ниЇІ, не д:ивJrячись на погані життєві
наІЇпліднШпшй

ріь:

у

fl~игrю

весни
плід

умови.

ІПевчеш~а.

1845,

Тоді по~

бут на Уr~раїні, зюtІ·юмстно з гарни~пr лю;..~;ь~ш,

ве

лrп\:і сподівання вп;:пша.чn на те, що ПJевчею·ю та:к
багато творив, тепер несподіваний, страшний удар,
неначе ві;з;чинлв д·,ь:срело дум і пісень.

Від

1845 -

ходив до

1848

верхів

рр. це час, коли l!Іевченко до

своl'о

поетичного

RОЛИ він був наі1сильні:tіший, І~ШПІ

розвитку,
мав

час,

найбільшу

охоту творити. І безперечно, що період цей міг був

потріnатп довго, ціJІі десятка літ, бо поет наш був

-

чоловіІЮ1І спльнюн, здоровим, енерrічним

та ю~

раз тоді лиха до.т1я покла.тrа на його свою :жостоку
руку, прива.ппаа 1шменем неволі жину стр)~ю

зії

-

пое

приnалила на довго, на десять літ.

Кривди, ян:а тюпtм робо~І ста.1:ася для нашої лі
тератури,

І~у.аьтури,

для

роавит1-су

жптт я, повернути й направити

уІ-\раїнського

ні я І( не можна. Це

втрата, ЯІ(іЙ немає ціни.
ХІІІ.

Весною

1848

р., Шевчею>а вирядтши ще да.'Іі на

південь на Аральське озеро. Їха.'Іа туди nійсьІ<Ово
научна ю<спедиція д.ча роас.'Іідів А.ра.·1у і його

бе

регів. Провадив її капітан-ляйтенанr Бутшюв. Йому
приділено

під-офіцера

rеольоІ·ічних
карт і ющів.

студій,

Вернера

а

д.1я

ШевченІ\а

бо·rанічних

;цля

й

рисування

Експедиція мала характер носиного походу. Дві
роти жовнірів, дві сотні

)'Ральських

ІЮзаІ6в, Кір

rізи, J•армати, верблюди.

В степу

було

гарячо,

курява

вакриnала

Але ранки лучалися чудові; безкраїй

степ,

світ,

засте

лений сріблистим ковшrем, ніде ані І<уща, ні балки,
нічогісінько.
Мимо трудів і втоми Шевченко з-разу

почував

себе добре. Нові вражіння, невидані краєвиди, спро
иога

писати

ним

гарно,

й

рисувати.

ді.чилися

Офіцери

хлібом,

поводилися

сіллю

і

з

паходним

шатром.

19

червня табор прибув до Раїма і став

збива-

ти судна, щоб пусо·итися на озеро-море.
Готово' Парус розпустили ...
Посунули по синііі хвилі

По.Іtіж Нугою в Сир Дарю,
Байдару, та барііас чи.малий ...
Плавання по Аральському морі

скоро

надоку

чило Шевченr~овн. Вода у І~іо~ІУ ногnна, .мов
і небо

над

нею

не

цікаве,

мов неюпrтс.

сонна

Но .морі

П.'Іавають острови з переІ'нилих, воднпх ростин. На
одному з нпх Шевчеющ, відUпвшпсь від товариства,
).ia.::lO 1'"і не остався на-вікп.

Понав

був у таь:е

ду

шевне ОТ)~піння.

1

воз;~,у:х тутешнjй не добре вп:тuвав на поетоне

здоровпя. Став НР;І.о>шгатн. 3апуспш ;~овгу бороду

-

старівся перр;:~часно.

J fершу
в форті

зш1у перебув в Раї"ські>І уІфіпленню та

Кос-Ара:1.

над новІВІІІ своїl\ш

Тут

працював

творами.

Т)~Т

дУ"'е

шншсані:

шІ:Іьно
І(арі,

Титарівна, ]lfapuнa,

Чу.на, СотнІІІі і багато ;<ріб

нпх ~"Ііричннх творів, ве:пнюї .'І ітературної вартости.
У вступі до , 1 Ц~а рі в';

кю-Rе поет, що насRучн.'1и

:ЙО.:\tу отсі панu, паничі та поRритІ{И, що рад-Uп він
на ь:оронованпх

го.'ювах свою _OCROl\1)~ зігнати.

І зігнав.
ДашІ;< і Вирсаві я, А>rон і Фашrр, ;:І,авrц і Саман
тянпна, Во:·ю;~ІІ:\ШР
грізні, первані

-

А І{ різь них

святої во.tі

не

і Рогні;щ

ці."1і ;:І,ра~ш~ страшні,

-

пересуваются пере;х очн:ма читача.
снується

бу;:І,е

давна

там

нrгн.~а:

;r{обра

";_щ

ніІ\оли ... "

нема

Навіть

у па.ТІатах царів, навіть та:\1 1 ;-~;е з;:І,ава,,юся-б жнття
повинно бутп

розNішне.

Особ:шве ціr<ава

J\·'

пісня, Рогні;~ь і\ Во.чо;<шшр.

За Ilo.lOl{.J-iO..Іt_. нена'lе .JJ.Ilapєt,
Чорніє ><урлва. Ліжапп
І опzрони

it C11Utpi

Із

нндн..ч зустрічать,

..7unzвu

бо.нри

Са. Іtа Роснwа а Рогво. юдо.u
Пі-ш-.Іи з IJiвчama.mt, з нapofJo.u.
ІІІевчєнrн:о дав ДОІ\аа, ЯІ\ він У-"Іів

вс.пухатnся в

голос нашої давнини, ЯІ\ умів пі;'J,lбрати

му до обра3у

:;

~юву~ рит 4

нашої мшrуnшинн.

"Титарівна," п;е ноем:а з тих часів, JЮЛІІ ще в

нас борці ходали. То::~і бі::~юrіі

парібоІ< Мшшта по

любив багату титарівну, а вона нас11.Іія.'1ася а 1':'юrо. Та
тяжко спокут)~вала

цю

провину.

l\ІиЬ'ита

пішов з

села, а на четвертий рік вернув у синій шапці і в

жупані

-

вернув борцем. Почав ходити до титаря

у са;з;очОІ{. СRінчилося

'l'I·BI,

що

дитину і положила на ця~rрпні.
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титарівна привела

А JJ.fuп:uma
Виліз із 1ia.1uнu,
Тай й унинув у h".PUHUlfiO.

3ійшлася грома;:\а і

nрисудІша л.:ивою nохоро

нити титарівну.

В пое:\Іі ":Марина" вертає Шевченко до давного
мотиву, 11,0 насшш пана над ;::хівчиною І~ріпачRою.
Пан ·взяв
годив,

дівчину

Марину

до двора,

нрибрав,

та аа це ДО;"ІІагався любови.

Вона ш.:иіісь час терпіла, а та:\І -зарізала nана,
а

палати

з

ДИl\Юl\І

пустила.

"Чу:"Іш" це реальний і дуже п.:rястпчний малю
нок чрш на УNраїні. 3аІІювь:ли дзвони на дзвіниці,
сумують 1\:ОІІшни без диму, а аа города!Іш, за тином
могили чорнії ростуть.

Се.ю
На-він_ за.>~tОfJ'ИЛО, онz.щ.ю

І нропивою

nopoc.lo

Гробоh'опателі ходили,

Та й ті під хата.ни ллг.1u.
Ніхто не вийzиов в-ранІ{і з хати,
П(об їх, сердешних, поховати,
Лід
Це <щен

xama.Jtu

-

і погнили.

з кращпх ІJІевчешшвих машонків.

"Сотн~ш" це на-пів поема, на-пів драма. Мотив
дещо еУшдається на
кого "Мазепу".

Дон Карльоса

БатЬІю

хоче

й на Словаць

женитися

3 вихова

ницею, а вона .7Іюбить його моло;~ого сина.

3

ним

і втіNає.

Драматичні частини маютt,
мова Насті з сотникО::\І, сина

багато

3

життя (роз-

батЬІ,.ом, дівчини з

·

сотниченком), епічні партн
сотника переходять в

невикінчені,

:монольоrи

оповідання поета

та в його

дидактичні мірковання.

Найкраще
це-

що Шевченко

написав

у Кос-Аралі

думки.

Не.иає гірше~ лп в нево.ті про во.zю згаіJувать ...
Яп-би зострілисл .ми знову,-

небо не в.мите, і

1

заеtран-і хвилі.~І знов менінепривезда ніцого почта
з Упраїни!-За сонце.и х.иароньпа пливе,-Заросли

шляхи mepнn.~tu,

-

u Оорогої.

І зо.ютої

Деякі а них, ЯІ< ось: І небо невмите,
хмаронька

пливе,

SapocJш

сонцем

Sa

шляхи тернами,

наJІе

жать до Шевченкових архитворів.
ГJІибоке, щире чуття, цікава,

ясна думка знахо

дять собі вислів .ядерний, простий, сильний

-

рівно

добрий і тоді, кошІ ІЮВ'І' промовляє шrястичним об
разом і то;1,і, ІЮJПІ музикою передає настрій.
В Кос-Аралі Шевченко

лірш; бере рішучо верх

над Шевченко.м епі1-:ом.
Коли всі твори, написані протяго" року в Кос
Аралі порівнав·би хто 3 золотим вінцем, ЯІ\:ШЇ собі
поет ВИІ\)~вав на свою

мученuцьн:у

вірші, ЯІ\ "ОіІ лю.'1і, лю.rrі",
по чорні .:r о",

треба-б

або

назвати

голову, то такі

"ОІЇ

чого

~-І\е~tчугами

у

ти
тій

артистичніІі аороні.
ХІ\',

Першого листопада

БО а

експед1щії

до

1849

р. вернув Тарас Шев

Оренбурга,

а

ПутаБОБ

подав

рапорт, що Шевчеюю нотрібнніі ііо"у тут, щоб ви
кінчІІти рпсуш\И

3

~.\ральсІ-шrо :моря, яні :мa:Ill бути

пред:ю~кені восю-юму мініетерств)".

72

1\рім того стаJш добрі люди старатися, щоб по

етови дозволено бу.'ІО писати й малювати.
Навіть

начальнш~

оренбурського

краю

В.

А.

Перавский написав до ДубеJІьта письмо, в якім аси
лавел на те,

що

брав корпсну

ШевчеНІ>:о

участь

в

сІшрбут, отже заслугув

веде

добре,

що

І сам поет написав

1О
каже :

січня

_
1850 р.

що

хорує на

на те, щоб йому

бу.ч:и деякі пільги.

Дубельта, у .якому

себе

експедиції,

зроб.т1ені

письмо до

,,Б.ч:агаю одної ласки

-

дозволу рисовати. Я на мойому життю нічого гріш
ного не рисував. Свідком мені Бог.

Ви, .як сліпому

в творите мені очі і оживете душу".

Між тим жилося

поетовп

в

Оренбурзі не най

гірше. Він мешкав не в Ішзармі, а в домі К. И. І"ер
на, адютанта Обручева. Не робив війсьІювої служ
би, ходив у
rентнім

циві;[ьній:

товаристві,

одежі,

обертався

особшшо

nеребувада тоді чп-ма.тrо;

на

Поляків,

засJшнні.

в

інтелі

яких тут

3

детшми

сприятелюnався Шевченко.

Такі життєві )'Мови сприяли літераТ)'РНій праці.
Зпід гrарасовово пера пошшли нові, гарні твори.
JІічу в нево.lі Оні і ночі

-

І .tін забуваю!

О, ГocnoiJzt! Лн-то т.яжно
Тії іJні .и·инають!

А літа 1Zituвymь за нu.Іm,
Л.tивуть собі стиха,

За&раЮть за собою
І rJoбpo і

Це о;:~,ен о nращих

.1uxo...

автобіоrрафічнпх

віршів по-

ета, JПШЙ і1У"'е 110бре
душевниіі

настріі1.

передає

ЯІ\ась

нам

тиха

ніби далека на;..~.ія, а серед

тодішній

рези:rнація,

них

його
.якась

постанова жити ІЇ

працювати.

man

Нехай, ш; буде,
Чи то

n.zucmu,

і буде

чu то брести,

Хоч доведеться розплетись,

А л тапи .uepeJІCamь буду
Тихень1іо бі.zії лис1nи.
Перед ннм з~являє:ться навіть, моп фата-:морrана,
прnвид власної хатn над Дніпром і безталапої 1 пер~

шоУ любки, Оксани, і сімейного життя, до якого за·
е.дно

ш~учав

поет,

прп вид,

-

ю.-ий

на-жаль

так і

оетався нрпвпдом, не:.щійненою поетичною мрією.

Л tn.i.nнo хцпtочІ;.у в

nii.n

раї

Е.шгrю, і досі ще б.югаю,
П.(об хоч УсІІЄJШШ на ,':(ніпрі,
Хоч на .иа.·'lЄСеJ-1/МІ~ий горі.
Серед тюшх умов і

серед

тюсого-то

душевного

настрою наnнеана в Оренбурзі одна з кращих ІІlев

ченковпх пое:"ІІ, "Петрусь".

таланної

генеральші

ральшу насильно

до

Це поема ~lюбовп: без

пастушІШ Петруся.

віддалп

були

r ене

за старого, нелю

бого rенера.ча. Але любов до>~ агається своїх прав
rенеральша ПО.7Іюбпла Петруся і, хоч ян: старалася
це "грішне почуття" вбити в снайому

серці, хоч і

до l{иїва на прощу їздила- не no>rorлo.

Не їла три дні й не пила,
Вернувшись з 11рощі, і

ntplt

Не спала; впа.1и парі очі,
Засохли губи, і в-ночі
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ноці

Щось ходл

с.tf.іючись.

utei'l'te,

Аж.~ тиждень тап собі нудила,
А

nomi.tt

трути розвела

/

І .f'eнepa.za нтtої.ш

Та й cnarnь упоравтись .-zлг.zа.
Прпїха.:ш

судові

і

підзор

пав

на І"енеральшу.

Та тоді безта.-шнниtі Петрусь узяв вину на себе.

Л зробив,
Я .f'енерсиа опz,руїв,

А Вlt не знаєте нічого!' 1 3а те заслали 1іого в Сибір.
Лfo.lime Господа, дwlfama.'
1lfoлime Госпоаа, щоб .Іt.am.u
І вас onzmaJ~ не завdа.та
")

,:,а ,)-енерала, за

omm.an

І вас

.,-.

na.'lam.u,

не 1tporJa.ш

Любітесь, іNтоцп-и, аесною/ ..•

На світі є 'JІіого любzтіь
І беа нopucmi, .Іta.todoю,
Пренепороrtною, святою,
В .Іta.tiit хатині буr)е JІсить
Любов

nza

чистая, і буіJе

Святий 1tOJiOй вazu стерегти

J

G iJO.Il06ltHi.

В "Петрусю", ЯІ~ і в багато иншпх своїх творах
І!Іевчеюю стає в обороні святої, вольної, неприму
шоної любови, як основного :камення щасливого жит
тя людини..

-

,J:e

насилують

отсе

природне почуття

там про добро 1'і мови бути не мо:rІ>е, там заєдно

діло кінчиться алочином~ траrедіє:ю -бо насиJІа над
.:riiOOOBIO, ЦЄ 3.'ІОЧJІН, а 3."ІОЧИН ті:ІЬІ\:0 3.ТJОЧИН рОДИТЬ...
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Неначе контрастом до

вірша:

небагато б.чагав у Бога",
але

я

так мало,

ЯВJІяється автобіоГрафіч

ний твір: "Як-би ви знали
змалював чорними,

"А

паничі",

у

правдивими

ЯІюму поет

краСІ(ами

батьІ~івську хату і свої сімейні відносини.

свою

Не-мало

автобіоf'рафічного Jоtатеріялу криється також у дру

гім творі: "Буває, в неволі иноді

згадаю" а також

у преrарній думці: "І станом гнучим і красою".

"Огні горять" та "І досі сниться" це зно
ва такі дрібні а великої ціни

архитвори

Шевчен

кової ліршш, як і давнійmі думки з кос Аралу

-

алмази у його поети~ІНЬому вінку.

XV.
Саме в тую пору, ЯІ~ Шевченко
старання добрих

людий

сподівався, що

прпнесуть

деякі IIOJiet~шi

для його, лиха доля готов1ша йому новий, найстраш
нійший удар.
зробив

донос

Прапорщик Ісаїв
на поета,

царсм~ий пр·исуд, якn.й

що

з особистої пі~Істи

він, не див."1ячись на

заборонюnав

ііому

писати

й машонати, малює, .й пише.
ОбруЧ"ев, у Jшoro руки нопав цей ніІ-.чемний до
нос, sнan про IIЇJiьru, юшмп І>ористувався ІІІевченRо,

а:1е він боявся, щоб Ісаїв не зnеJш)·вся до Ш атдє
~ІGніл і тому покnапивел потрусити nоета.
Трус цей переведено

лі;"'

:26 -

27

}{Вітня

1850

року. У Шевченка знайдена цаві.'!ьний одяt', деякі
~НІІЖІ-:и 1

(Віб:rія,

Шекспір,

rощо) портфе:1і з

паперюш,

багато :шстів і віршів.
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.Іr.р:.юнтов,
nасету

з

ПушІ-\ін,

фарбюш та

1-шітня поет

27

сидів

на го:ювнііі варті,

y:m:e

12 мая відправлено lioro знова в
8 червня вп;:~,ав І'енера.JІ-адют.

Орси~ у

писати

й

рисувати,

піддати

держати його, по~<и не бу;:~е

то>Іу ділі. Пр11
ком.

5-ro

слідстві

приІ~аз,

иарушив заборону
острому

арештовп і

переве;~ено слідство в

треба

Орен б. .П ін. бат.

І<азарму.

Игнатьев

щоб "ря;~ового Шевчею:ш, я~<ий

а

мати

і всі

на увазі, що

блпщі

начальниІ~ІІ

дані

"атому пре

повІІнні бути поrшрані за niJiьrи

ступниRови:", котрого провина була ];'~І звісна".

Прюшз цей наспів до Оренбурга

червня, а

23

вислав Обр)'Чев ;:~о ОрсьІ<а зарядження, щоб
чею~а посадити: в ОрсЬІ~У на

24

Шев

"гавптвахті", поки не

приїде туТJ;и ОJ~ре]tІИЙ с:rідчиІі.
С:1ідчим назначено підн. Чпгира і він від
до

5 липня перевів новий, другий процес
Шевченкові предложено, як і на

цесі, питання на письмі 1

на

які

червня

28

Шевченка.

першому про

він

повинен

був

дати відповідь.*)

*)
ть1

Перше питаннє звучало:

сwнь,

иак1,

:мf.сяця и числа.

твоя

1847

фамі;тія,

Кан:ь тебя аовуn, чеіі

і т. д.

г. прnбилn тЬІ

ВJ,

Др у

r

;~ин.

Оренбургский

е:

Ко тораго

бат. Чрез'Ь кого получа:>І'Ь пи-сь;"ІІа, nзвfютно-::rи бьrло началь
ника~1. 1"акь о полу<шемuх·ь ~тобою

письмах"Ь,

отвtтах"Ь;тобою писанньrх:ь. 'Гр;е.тс: Вь

1848

так"Ь

и

об"Ь

г. ь:отораго чи

сла и :о.t-Ееяца T[J Н:О:\tаН;J;ІІроnан'Ь на Раи~·ьіт.д. Четверте:
В:отораго мtеяца и чис.ча отнрави.~ся сь Рапма и прибьщь

n"Ь Оренбургь В'Ь вtд'Бніе н:аnптан·ь-::tеЇІтенанта Вута-кова і. т. д.
П я те: Относительно

отобраnньІх'Ь у тебя стихов·ь,

рисунков"Ь, обязhІваешься пока;щть:

24,

1)

пtсеиь и

Стихи, под'Ь .ЛУ .ЛР

23

и

твоего-ли сочиненія, н'Ь n:aкo:tt'Ь год)· и м·tсяцt и гд'h они

тобою

писа:rnсь, при

ном"Ь тЬІ ИХ'Ь

писал'Ь

или

об"Ьнвляль,

что стихи твоего сочиненія:; сь такою же подрабностью обь-
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;J,ля Шевчею'а процес отсеІЇ був ;:~вічІ! прnкриІЇ,
бо тут хо;:t,и.тю не ті.тtьІ~и о неІ'(:) самого, але також

о багато ЛЮ;'.І,ИЙ, шtі, спочуваючи йо:1rу в недолі, пи
са.тпІ до

Iioro

ІЇому поміч.

листи,

турбувалися

Шевчеюю

мусів

у

ювt

своїх

та несли

відиовіддях

ЧИСJПІТНСЯ 3 1\ОЖДlІ:.\1 С.ЛОВОМ, ЩОб ;:І,Обрпм nЮДЯМ Не

відплатити ь:аменем за х.піб.
Рівночасно велося слідство в тііі самш справі в

Петербурзі, яке !і иокіичи.:юся присудо,І, що "ря;:~о
виІ'-і lllевченно винуватпІЇ, бо він, не дпв:І.ячпсь на
наі.івшцу заборону, позволяв собі пнtати й рnс.увати
а іноді ходив також в циві.11ьному одязі. Але що в
письмах НВ:\Іа

нічого

з.почпного,

рпсун:nах, за шІЇ.м1Ш:\І І{ЇЛЬІШХ
СЦВН", а В

,JlllCTaX

так

само ль; і в

"небJІагопристойних

ШІJІВJІЯЮТЬСЯ

Ті.~ІЬШ1

чунання і доUра во.чя помогти йому

дружні ПО ..

в тяжаііі ДОJІЇ,

так: Rол:и місцеве слідство нічого біаьше не вnкриє, то
вистарчить держатп його в арешті, вважаючи: пильно,
щоби він нія:ким

способом

не

i:\Iir

переступити

борони, не м:іг писати іі рис·увата".

за

Цар, читаючи

цей другиІЇ nрисуд, особливу увагу звернув на це,
що Шевченnо де-І\Оли ходиu у цивіJІьному вбранні,
в чому, на ІЇ ого ду:~.п'\у, асобливо вnнуватимя явля
Ю'l'ЬСЯ його начальники.
Ця увага так перестраши.1 Іа 1\Іlсцеві

власти, що

вони держали да..ТІьше Шевченка на rй.lювнііі варті
і зарядили доХО]l;д~ення в справі цивільної одежі.
ясни; ::!.)

о

еочиненньrх'Ь

стпхов'Ь и пtсень и,

тобою

на

:малороссіііском'Ь язьпс:В

3), о времени и мtс ~·ІJ, когда и гдt и

при J~ОМ'Ь рисованьr тобою карандашемn рисунки, вь :двух'Ь
ь:нпжnахь ст азаннЬІе?
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..-\ж

26

серпня наспіло

міністерQтва,
визволенню

щоб
з

арешту

найпильнШший догляд

із рот Оренд.

нове ІпІсьмо

рядового

Лін

перевести

ротного

.JW 1.

ській кріпості, щоб

його

СІ~орше і щобп

міг

він

Тараса

на

службу

по
під

ь·оменданта в одну

баталіопа
туди

з воєнного

Шевченка

в

Новопетров

nідправити як най

прибути

в

Гурєв городои,

(при nпаді Урала у 1\асп. море) зюш СІ~інчиться мо
ре-п~чавба.

Таюш

присудом

і

ІІОІ~інчився

другиіі

процес

ІІІевчею{а. 1\рі:м поета потерпіли ще: майор Мєшков,

Федір Лазаревський, .'ІизОJ'уб,
виць~<иіі

та

'шrістерь

Н. М. ГОJюш:о.

Про

Репніна, Сергій Ле

хар~;івсьІшго

останнього

)'нінерситета

писав Сергііі JІе

ВИЦЬRИІЇ в одному :шсті, неі\юв то він казав: хоч не

стало Шевчен~;а,

тю<

на його місці осталося

1000

дюдий, ю~і готові nостояти оа це, що говорив Шев~
чен~;о.

В ГоJювка зроб:тено трус, підчас ко1рого зденер

вований молодиІі учсншї

стрілив

до 1шартального

надзирателя, а тотім вн:стрілом з револьвера позба
вив себе жит·r.я.

Ко.:1и це діялось, Шевченко плив

в Гурєв, а звідси

13

оковтил

piitoiO

Уралом

почтова лодка при

везла в Ново-ІІетроградсь~<у кріпость разом з поч

тою

тю.:ож

"політичного

Оренб. Бат . .Л!J

1.

злочинця

рядового Лін.

Тараса Шевчеюш".

В Ново-Петровській кріпості довершилася чаша
його терпіння.

19

Новопетровський форт лежить на східньо>~у по

бережі Каснія, на півострові 1\!ангшплак. Його збу
довано

1846

р., щоб

утихомирити

ворохобливих

колись Юрrізін.

l\Іісцевісць незвичайно сумна й нудна.
боRу морР, а з трьох сторін безпраііі стен

о;1ного

3

пустиня.

-

Форт збудовано на СІ\елі, верстов зо дві від мо
ря. На-ш<ругп ні дерева, ні

ті І\.і.~'ІЬІШ
людпй

rap:\taT

одного

корча. У фор

і дві роти за.логп, в тім

яких

20

офіцерів.

Недалеко

форту

нуждений

городок.

У

йому

RЇJІЬІ\а І~рамниць і шиноR. Вода в городі і в ~~ріпо
сти погана, солонова та, люди гасять спрагу горілІ~ою.

Це одиишш розрада.

Воздух поганий, нездоровий. ЦіJІу весну,
зиму скиглять острий східний
дощ

маJІо

коJІИ

ni·rep,

осінь

літом спека,

nерепадає.

Літом ще сяк-таR. Хоч почту іноді з Астрахані
привезуть. Тільки й ново-сті. А.пе зимою, 1юлп сніг
білим покривалом

ВІ~риє

пустиню,

коли

замерзне

море, Новоnетровськ стає подібний до ве.Jпп~ої труни.
Він зінсім відтятий від світа і від життя.

Тут довелося нашому

7

nоетовп

нережити ціJІпх

довгих-вредовгих літ, довелось йому

свої наіін~раtці :а.rужеські літа,

·rут на

змарнувати

його

проре

чисті уста наложено холодну печать мончанн.я.

він

не

написав ані. одного вірша, но крайній мірі нічо

3а ввесь час

не

дійшло до

нас,

побуту в Новопетровську
крім перерібт.:и

пиці", за яку узявся пост,

"J\lоскалевої

rцойно

тогді,

дався про своє визволення з неволі.

як

Rри..
дові

Та не випереджуймо подій.
Комендантом Новопетровського форту був

пол

І~ОВНІШ Масвськиїr, чолові~ добрий і людяний.

він не міг помочи безталанному

AJie

бо

при

І<ази, які дістав з Петербурга звучали надто

гріз

но. Везпосередними

поетови,

:щерхииками

Шевченка були:

шт.-кап. Потапов, та його по~tічнпк, поручик Обрядін.
Потапов, людина ма.'ІООсвічена, груба, Обрядін -тип
поганого тодішньго офіцера, який готовий був
все, навіть на

крадіж гроишй,

ю~і

на

на

його ру~и

прпходили для підчинених йому салдатів.
Таrшм людям nопав наш поет у РУJ\И.

"Ти за політичне дістався у салд;1ти ?"

-

спи

тав його при першій стрічі Потапов.
"Да"

"Не

-

відповів Шевченко.

"да", а точно

так, ваше благородіє"

поправив його Потапов.
Звісно, після такоr стрічі

не

сnодіватися. Шевченка закинули

було

в

що доброго

казарму, при

ставили до його дядька, і стали гонити на муштру
та на роботи.
Дядько старався,

як мога вірно,

діло, навіть чоботи перетрушуван
не ховає

він

там

юшго

куска

сповнити своє

у Шевченка, чи
паперу.

Потапов

був теж не гірший. Він бувало, ні 3 того, ні 3 цього
пічне на rшяцу вивертати у Шевченка ЮІшені, щоб

впевни'І'ися, чи не переступає він царсЬІшї заборони.
Та й муштра доШК)'ЛЮвала йому до живого.
Шевчеюш, як знаємо, ненавидів війсьrювої служ
би, а Потапов Іюнечно
вого

жовніра,

щоб

він

хотів

зробити з ЙОІ'О бра

:марширував

з

рушницею

рівно, наче по струпі, щоб виичився "тихого, учеб
ного шагу".

"Не навчитися 1\Іені отсіІі п~·е.мудрості,
поет,

-

н:азав

хоч ляж та поміраІі".

Перші два роки у НовопРтровській кріпості ми-·
нулп

йому,

мов

у пен:лі. Навіть листа

не давали

написатп і коли-б не СИ.'Іьна воля, 1\ОЛІІ-б не надія,
що він прецінь І<ОШІСЬ верне

на свою любу У кра

їну, ь:олп-б но сві;1,омість, ІЦО

у :ііо:му 1-::риється ве

ликий дар

безталанного народу

-

божий,

дар поеаії,
А

та!\

-

в.'Іасніс·rь

він може-б ру~:у був підняв на себе.

-

витерпів, і вce-:tf.: таки ді)Ь:ll,ався деякої

полекші. Через два

роRи

після

того,

.ю~

заслано

Шевченка в Новопетровсь~<е, прислано туди на ко

l\Іенданта :майора У ск о ва,

чоловіка абразованого ІЇ

незвичайно доброго.
Він

Зl\Іилосердпвся

став йому по:магати
па

розмову,

а

в

літо:\r

над

безталанним

горю.

поетом

Запрошував

дозволяв

і

до себе

пересидл.::увати

в

свойому городі.
JІ\інка ко:мендантn не :\tенче прихи.пьно відноси

лася до Шевченка,

а

м:а~'Іенька

донечh'а У скавих

теж щире полюбила лисого дядю.
Та навіть отсе добро

колоти. Пішов донос
до

стало лихих лю~ий. в очі

на Шевченка

генерал-губернатора

Перовси:ий

з

та на УсІювих

Перовского.

На

щастя

доносу не зробив ужитку і тю~им чи

ном дав змогу поетови-засланцеви перебути тяжкі
літа неволі. А тим-часом стало благовіститися на світ.
Нужда народу, roJI0;1, страшні не;J;уrи, бунти
кождому

ставало

ясно,

що

82

дальше

та~<

не

може

бутп, ІЦО кріпацтво доживає свого віку, стає нісе
нітницею, що треба якоїсь реформи.
На додатОJ<

1853

поча.сшся війна 3 Туреччиною,

ніби аа зневаfІ..::еннн цоркни, а в-дііі:сности:, щоб до
бутп Царгород.

У тій:

віІ':fні

ВІІЯ!Ш.1асл

нея гнилІ~

царсьRоrо уряду, всьо лпхо тодішнього еуспільного
й дерfRавного устрою.

раз

гоJюсніі"Іше

Що 1,.ращі ,:но;..~,и стали чим

до~rагатпся

новнх

порлдRін,

а

в

першій ~Іірі, знРсення ~ріпацтва.
Отсі го.іосп,

хоч

д-у:.ке-;~уА.:е

з-;~алека, 1 а.ТІе все

тю.;:н: доходпли ІЇ: до Шевченка і певно піддерJІо:увалп
іі І'~ріпп.:нІ I~ioro.

18
сів

тотого

iloro

1855

у>~ер цар Ии!<о:Іа, а на прпсто.-Іі

спи, Алш-:сан;:J,ер ІІ.

Сподівання ста.1и нрuбuра.ти реа:н,ні форми. По
віяао нібп яRоюсь дa:re:h:OlO в_есною ... ::\Jо.'юдиLі цар~

ученик

Жуковскоrо,

не

схоче

оставатися

таtшм

деспотом, л~ІІ:\І був його батьь:о; дарує :нодЯ:\І волю.
Прийде аl\Інестія, і нтrі·rичних не .мпнуть.
Але во.1я не епіши.ч:ася.

ПJ?аця над велПІ>Ою реформою ноступала з-ві:Іь
на вперед, а нерша а}шестія минула нашого поета.
Кажуть, що царици-мати
сппска

нро~стан.нсних

до

сама

сч(еркнула

поl\Іилунання.

його із

Не могла

nростптп йому того "засушенного опенька".
Безталанного поета, неl\Іовбп хто обухом по го

лові вдарив. Це видно 3 листу, юшй він на сам Ве
юшдень писав до rрафині Толстої. В ТО"У листі бла
гав Ті, Іцоб друга, сподівана а:\шестія не минула його.

·7

квітня пові;:~,о~пш Шеnченн:а :мнхаЙJІО Лазарев

ський,

rцо

незабаром

випустять

і-іОІ'О

на

во.чю.

6*
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кnітня відписував йому поет:

"Христос восr<:рес,

бріtте мій аюбиіі! удався-іь: мені еьогоднішній ве..
ликдень! такого святого, радісного велиІ-юдня у ме
не ще й вроду небуJІО.

Як

до нас ночта і привезла

7

твою

твоє радосвоє письмо от
рів, nрочитавши: його;

раз

апрі"~я прийшла

дорогую посилку і

січня. Н трохи не оду

17

та ІЦе .ю;: зю;:урив твою га
мій єдиниtі 1

валу, то тан· мені, друже

за.пахдо во

лею, що л запJrаІшв як тая дитина".

Але радість
спішилися
сім

не

була

трохи

передчасна.

виввзти Шевчеш;:а

поспішалися,

щоб

"IllnpOiш дорога з раю,

а

з

Як дуже

Ун:раїии, та1;: зів

повернути

його

ту)1_и.

в рай тільt;:u сте:а<:очІ<:а,

та й та І<:олючим терном поросла".

Щойно

2

мая

повідомив

що цар nідnисав амнестію,

JlазаревсьІ\иЙ

aJIO

поета,

урядоне письмо ще

й тепер не надходило. Шевчеюю нервувався дуже
і, rцоб

скоротити немиJrе дожидання,

став

ппсати

дневниІс

Він читав ·книж-ки~ готовився до дороги, і пильно

слідив, ЯRИЙ вітер віє і ко.:~п може наспіти

почто

вий корабе.%.

Аж

годині

рано

почтов:ий

прип.:rив

в

но;\ілю

21

липня о

корабель

9

"Ласточ1~а"

та

привіз для Шевченка так нетерніливо дожидану волю.
Він довідався

об

тім

тої

самої днини, н

11

годині,

раю~ом.

Радости не бу"~о кіиця.
Але виїхати ще Іі теnер не міг, бо не було від
повідних приказів війсьн~ової

він має їхати.

В- кінці,

згодився

йо>~у

дати

31

липня,

нашпорт

84

власти,

куди

і коли

Ірш;:лій

У СБОВ

прямо

в Петербург,

а третьої днини, о
НовопетровсЬІ<у

7

9

годині в вечір, поет попращав

кріпость,

у

яюи

пережпв

цілих

літ~ не пережив, а перестрада в, вбиваючи нена

роджені думи, та безрадно дивлячись, ЯІ( марнуються,
його сили.

На дрях;rому

рибацькому

човні

переплив

море

і причашш до Астрахані.
Тут стрінув зе~пя:ків, віІJ;НОвив знайомство з ба

гатим І~упце:\І СапожніІ\ОВИJ\·t і на ііого Ію}іаблі прп
плив, дня

20

вересня, до Нижнього Новгоро;J,а.

Тут стріла ііого нова. неспо~івана біда.
Поліція заІ~а;:щла,

щоб

ШевченБО

вjдбув подо

рож по етапу до Оренбурrа та взяв з-ві~~тИ "уІ-.'аз'Ь
оtУь отстаВІ-.''~".

Амнестія ШевченБа не Uула попна. Його шшво
лено з віtісьн:ової с.-:-[у:а.:би, але вертати до hраю не
дозво:шно, :Інш прІп-.'азано меш1-штп: в Оренбурзі.

ПРред

пое1'о.м

розарилася

нова,

трівожна пер

спектива. Та завд.ю..:и

людяному

Ниsкньо~tу

нолн:овнп~онн

Новгороді,

шефави по~Ііції у

. J апі

та ІЇого

1

помічниІшва Rуд.'1асви:, Шевчен~о обНішов отсе об

меження во.пі. Rін остався

у

на ЯІ\-)-,-СЬ довгу,

нед)rrу~

хронічн~-,-

НпжнЬОJ\·Jу; л~ хор11й
а

тнмчасом по

роб."Іено заходп, щоб до1ювннтп а~шестію.
Тан: дове.тюся Ііо.му пересидіти
не цілого пів рш~у. 3а тоіі час

n

Ни:.-ІШЬОJ\ІУ трохи

милюнав

портрети, ходив у театр, читав. Н
мився

з

'юлодою

Шенченню

театрі позпайо ..

артпеткою Піунівною та

оженитися. А.1.е переt-шнався небаво::\.1, що
ЙО"У не пара і
ванку,

зробuв

1шнув
йому

таку
його

85

;1умку.

думав

Пі)rнівна

.Мшtу несподі

прпятезь,

ана_менитий

артист ІЦешшн, юшИ приїхав у Нижній, щоб відві
дати Шенчею<а.
ченкові
ЙОl\ІУ

давні

нові

До

Нижнього cтamr писати Шев

другп,

.ш~

ус:раїнські

ось

Куліш, присиіІаючи

книїБІ~и

та

заохочуючи до

дальшої праці.
Поет ожив. В його rо:тові з:явн.:~ись нові п.чяни.

Він радпв

І\у.:Іішеві

перепюрuтп "3аппс~и

о

Ю;!ініИ Руси" н періо;,nчниіІ журнал.

В Rінці

rру;щя

5

ня НОВОЇ ПОЄМ!і

р. він 3абрався ;~о rшсан

1858

)"1\раЇНСЬІШЮ

l\IOBOIO 3 :.-1\ІlТТЯ

пер

ШІІХ христіян.
Протяго.м 1-.:і.~ІЬJ:ЮХ

днів

наппсав її

це·: "Нео

-

фіпzи", О~\На з наіібільшuх і най цінnНіших поюt на
шого

поета,

до1шз~

що

нево.~rя

вруіінувааа

i-ioro

тіло, але духа не вбв:ш.
Вуйність уявп, :ІеrІ-~ість вірша. не вимушені ри
ми, майстерськrп':'1 І~ольорит, зню.шните
ня монп, роб.їять цеі"і

твір СІІJШвл-.:нЬІ

архаїзован
архuтнором.

Перенееись во 6JJЄ.Іut оно,
Душе .Іtоя, і ст,оно.Іt

-

дзвоно.н,

І трубнu.JІ е.шсо.І< возгре.11u

L"
I\aoRe

.ttypiв те.Іtноі: mюp.Іtu!

поет у вс1·упі. А дальше молиться до Бо-

:;-f\ої :матері молитвою надкращою в світі.

П'рене11орочна.н в JІсенах,
Св.лтал правеіJнал Мати
Св.лтого сина на зе.Іt.Іі!

Не іJай в нево.zі npona/Jaтu
Летучі літа

...арно

тратить,

Спорблцпх ра/Jосте! Пошли,
Поиl~lи ,цені свяпzее слово,

Св.:;Рntої 1~равОu, голос новий,
І слово розу.но,n свлтu.Іt
І оживи і щюсвіти!

Після

'юлитви

йде

оновідання

про

молодого

рим:лянина-аристш~рата АлRида, ЯІ~ він з гулящого

молодця під вра:т:іння~І апостШІЬСЬІ-:ої нроповіді, став
мучениІ\О~І

sa

неї в кріваві.м

нову

віру і життя

римсЬІ~ім Rолізею.

своє

віддав

за

А мати його все

ще вірппа давшвІ бога~І, все ще сподівалася цісар
ської лас:кп. Аж до.-::rи побачи.1а, .ЯІ~ тіло П є;:J,иного

сина

впвезлп

СRІІфп

сірош~і і І\ппулu в Тибр

поживу рибам для цісарсьRоrо стола,

-

на

усміхиу:шсь

- стртино зарида.щ,
1zo.1to. пиась в перитй раз

І тлжпо
І

За нас Розплто.ІІу.
І::~ея ві11несJІа рішу•Іу побіду навіть
материнським.

А:rьІ{идова

мати,

над

серцем

втратnвши

сина,

понесла на торжища і н чертоги слово правди, за
повіт :JІ~:ивого, істШІного Бога.
Читаючи
ватися,

як

Rій нево.·•і

цей
поет

вuсоRоідеііний
за

десять

літ

твір годі
побуту

потрафив зберегти в душі

недиву
в

своїй

т.яж

таRиЙ

гаричий жар нітхнення, таке чисте поетичне чуття,

таІ<е розуміння артистичної міри. Годі надивуватІІ
ся, ян: він :міг з вонючої Rазарми перелетітп в дав
ні римські часи, в часи різкого контрасту між гни
лим світом деспотії і новим ідеальної христіянеької

демоRратіі.
Що

він, пишучи

про

переслідування

перших

христіян цісарем Пероном мав на тямці гонепня но
вої дуюш за царя Мююли
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-

це певно. Читач ди-

вується, ЯІ< Шевченко зберіг і тепер свою новгнуту
думку про царат і як

отся, ніби

велика

царсЬІ<а

ласка, в~зволення з неволі, ані на хвилину не за

хитала його революційних nог;Іядів. Коли 1\уліш і
;:.,ругі

УRраїнці

Бог-вість

.ш~ої

:1аскп

від нового царя для нашого наро::~у,
ШенченІ\О остався

" с он ",

так

тепер

собою.

писав

ЯІ~

спо~івалися

для

:ко.1ись

України,

"КавRаз"

і

" н ео ф'пп " .

Х\"І.

Пів рш:у "хорував" Шевченко у Нпжньо~rу Hoв

ropo;li,

а тимчасом прияте.l!і його, го~'Іовно Толетuіі,

ВШ\~l:ОПОТШПІ fJ,ЛЯ
та працювати
прийшла

n

ЇІОГО

а.-ш

вернути

nштде::\ІЇЇ штук

звісп.:а,

Петербураі,

ДОЗВі.:І

що

під

поетовп

:\оr:тл:.~о"

В СТО:ІІІЦЮ

25 .~потого 1858
;'J,Озво.лепо

по.сrіції.

рОІ\У

~кити в

ІІ!евчеюю

поnрощав Нш1шііі-Новrород і n"їхав у і\lосюзу. Тут
побув з тиJн:день, поба;пшся а багатт~о::-.Іа зе~ш.ян:амu
та Д€ЯКИМИ Ч)'їІ\НМП

ВІШІІаЧНИl\ІИ .'ІЮДЬl\ІІІ,

ЯІ\Ї ЙОГО

ду·;rш радо і з ве.ТІИІі:ОЮ nошаною стрічаJІІ1 1 і

ця

1858

27

:мар

р. nрnбув ;\О ПетербпJrа.

Тут йому теж дУіhе раділи, особливо тю~і при
ятелі ЯІ{ Лаsаревсьт~иіі,
Гулак

і тю:і

Бi.'1osepcьhиll,

заступншш

ЯІ<

родина

1\остомарів,
'Голстпх. На

його дивилпся тепер не ті:rьки як на поета-артиста,

але й як на мученика за ідею nрогресу.
Круг

lioro

знайомих поширювався. Пізнав ТурГе

нєва, рі:збара Мш:ешпна, славного драматичного ар

тиста Ольдріджа і Марію МарІшничку. Остання дУ'"е
врадувала його. Називав П своею донею і не '-Ііг нахва
~'ТІитпся,

що пише такою гарною нароJІ,ньою мовою.

88

3ro;J,m.І аюн-•шю1в 1Пf'пчею\С в )шадемії штук та

став ааіі~штнся Jlщвюрою.
:шаменитиіІ

рtпоншш

Пt"рші норади дав ііому

....

Пор;:::t,ан.

В

тііі

га:~уаі

J\Ш-

етецтва донрова~~пв ш1.ш по:.~т ;н) ~~~~аменnтп-х ВІІС.'Іі

;~ів, за що
:ІІанш

ІЇ о;~ержав

р!ПОБUН:l:О.НІ

ступінь

Il!;.:>JЛI>J~І;;;_,

Трупrа., .:~~iri)tl пі;.t!Інеатнсп
Петербурзі

R

яr~-ра3

;шадеміка.

Під. де

C."""IQBa~f

:\Ш.."ІЯра

lJO

са~І вf':шкиіі Ре~н)ран;lт.
то~-~~

11ронвнлася

~кшш )'І~раїнсьІ>а робота. І\~·.т;jш,

;t,oвo.:ri

І\остомарів~ Віло-

3~рсмшІі і ;::.~:ругі енуuа:ш ш·:шr~і :1:rянн: заходи.'ІИС}І
:ш~авати книжfш ;l.:lЯ наро;.~,у і-і ttасошІсь д.:ш інте

JІіrентів.

OcepetJ,I\(1)! цього иrху uytJ І\уліш, а.·Іе на

Шевчеш:а r.'Ія;~і:ш всj, ш...: на свого верховного про
відншш, яr; на пре;з,станншш унраУнства. ІЛс·вчею.:о

не відтягався ві;І, І~еї любої йому uраці і навіть СЮІ
зладив "Буквар·; іЩЯ наукп.- читання.

Та віку в Петербур3і до;.~:шшпи не хотів. Його
тягнуло непершюж:ною снлою на У1~раїну. Там він

.

хотш

"""

прпдоатн

~·

сош

~шток

:\ПВf Дніпром, збудувати хоч
нитися
ним

.

зел1.тп

1 rюнечно над саневеличl\у хату, оже

хоч на старостj .тrіт важити мирншt, сімей

j

життям:.

Літом

1851

pm~y вибрався на

У1~раїну. Поuуван

у знайомих на Лівоuере:шжі та на Правобережжі іі

завітав

до

рідІ-ю)"

:Кирил іюш~

щоб

побачитися

зі

своїми братами- сестрами та з иншшш родпчюш.

-:~·'1е-ж веJшкої радості з тої

стрічі

ііому

не бу::ю

Його брати ІЇ сестри тягнули й дальше тю1ше крі
наць:ке ярмо, а в

бідного

поета

ноюІ-що не бу.'Іо

спромоrа ;:~,обутu їх на волю. Та !і народ весь біду·
вав тяжко, дожпдаючи 1

J\Юв

.89

спасения, великої ре·

фор:-.ш, про 1\0TJJY в;ке сЬ"ріаь хо;:~.п:ш с.1ухн, що вона
робпться.

3

І\при:1Ітт

ааУхав

свояІ..:а 1 Варто:ю~rеn

ПІевчшшо

ПІевченї..:а,

~о

дР

тпжнjв, Тут пі;Jшш ~івчнну Хариту:
ожеюrтпся. ).._.їt' Харпта волjла

І\орсуня,

;.t.o

пt-ребув t:i.-rь~:-:a
яrюю

3

вшсітп

хотів

:.:ш :'.ІО:нцого

сі:rьсьЬ'оrо Jшсаря, ні:ж: за старого шtна.
Ві,J, Варто.:ю:-.zея поі'хав поет в ГорО:\ШЦе, а 3ві:~·~п

на Ми:хай.-юву гору ,J,O ::\Іихаіі~tа :Маі;сшювпча.
ЯJ~ вертав

ві;'];

I<ioro,

стріну.~ш uого в Чt~Jн-:асах,

в 3о:ютоносьt-.о:-.rу пов~ті не~ш:tа нрuгода. Т)~т ііого
на ,J,Онос по.~н.сьт;пх

панів

арештовано,

ніuп-то за

11шрення оезвірстrза та за підбурюnання наро:(у. Цей
третій

арешт

не-на-·д,:арти

зuснтежuв

був

поета.

Але ІшївсьІшіі rенерал-rубернатор, І~нязь Васільчі
:г.:ов, пuбачившn, що

на

Шевчею\а

набрехано,

ви

пустив ііого, норадшши, щоби вjн вертав до Петер
бурта, бо та:\І :"ІІУ.lРЇЙШі .-поди.
В

Rиїві Шевчешю

оставав під догля;юl\І жан

дарlІСЬІ\:ОГО по."Іковншш. Тут він стрінувся із своїl\І

колпшні:'ІІ товаршuю1

він: та не тільь:и він,

,J,Обродієм, Сошенr~ом. яко:м~.,.

-

a."le й цілий уІ-.раІнсьюtі1 на

ро;l. т<ш uaraтo зав~~ячує. Це-~~~ був

першн:й чо:ІО

віІ~. що шцав ШеRчешюви помічну руку.
Х\'їl.

Вернувш11

в

осені

тоrо·іІ~

ШевченЕ\О :3аuрався пильно
тав. писав. Нераз з-ранку

до

ро~..:у

в

Петербург,

;~іла. ~1а.аюваn, чи

~о вечера не виходив 3

робітні.

То;~і

U:

напнеана його пое:.Іа з uіuлійного життя

,J,I а

р: я'·.

На неї ~уховншш, свої і1 чу:.-ь:і, не прп:

хп:Іьно став11:шея

;:1,0

ІПtч.:r.ченt;оних творів, вваJЕ\аю

чп іІого богох-ульнш:о:-.r.

Але це несправе;..tшшо.

ІПевчеющ був rJшбОІ\0

віруючн~r чоловіком, на що багато ДОІ~азів маюю у
його творах, лпетах і н ;..tневшшу, ті.LЬІШ віра його

ріі!..:нпласп ~ш-щ-lао ві;.І,

о(і;іцjи.'Іьної

С11}ШR~!\J:і:\т Хр!ІСТіЯНІІНШІ~
б:ШіІ<JІІ,ОГО

був

:~.'ІЯ

ОСНОШШ:\І

;~urмa:шr він не чпс.·швся.

оаІ.:ОНШІ.

3

Не чпслІІвся
~ 1 Мn рі ю".

боготворнв

]ЮЗУ:'Іtів,

cal\I

Він

був

ЮЮГО ЗаRОН .'ІЮООRИ

fіОіІ\ шtшгш пoeJty про

тм~, як

віри.

церІ~ОВІІЮШ
з _ЮІJШ та

Впславляв її і

одягаючи

:Матір

Божу в :-r-:іночу, :по;:~,сьІ;у оде;n:у. Це іділічнпіі образ

jі~ПТТЯ СВЯТОЇ рОДІІНИ, а ЩО ВСЯJ\е ООГОХ~'ЛЬСТlіО було
далеRе нашо:\rу поетош1 1 про це свідчить заспів.

Пренепорочнал, /і.щгал!

Jlio.z юсл.,

п.тчу і ридаю:

Во.ззJлt, Лречистал~ на їх,

Ommux

ОІіршJених,

c.t'inux

Неао. rьншr.ів, поіJай Км сzму,

Твойого .н,y'teJ-tUJr,a Сина,
Щоб хрест-паіШани ooнec.zu
До са.Іtого, са.Іtого 1іраю!

3начцться ІЛевчею-\О хотів написати :\ЮЛИтву
ПОе~ІУ За СВОЇХ братів-RрЇІІаІ-\ЇВ,

ЩОб

ВОНІІ ;:І,ОНСС.'Ш

своє горе до самого, салюго краю та щасшшо діж

да:шся во:rі. Хто знає, як ІІІевЧЕ'ІІКО любпв своіх зс
м.'1яь:ів-кріп::tІ~ів, той навіть по,J,у.:\ШТІJ не 1\ІОЖе, щоби він

міг молитися ложними с:юва.ми. А:ш це треба зна
ти! Мати Божа в ШевчешщnШ: поt'мі вийшла; мов на
н:артині данних: вешши:х :налярів, Рафас.~ІЯ, :МуріJІЛЯ,

Го,;rьбаііна~

Ra,

на

зверх

а.::н~ в своІ~іо:.\ІУ

реа.1ь1ш: нібп сnранл\НJІ jІ.:ін·

душрнному

в празі

:п~ась

вища,

uсяєна небееною hрасою. і.іо::..иесьІш. Це трtч)а чути!
.,::\Іарія" останнШ

BP:rш;iil:

твір

нашого

В нншпх шцно 1 що ;~ух !'HJJ-o з"'аrаєтьсп

поета.
ті~тtесни

3

мн СІІ:Іа:\ш. Він не~щмитав. Неначе прочуваючи свій
1..:інець

спішнвся:

з

хатою.

чисто у хорпх буває:

з

одру:а~енням.

Лт~

це

ТJ;у:ш_tв 1 що І;:(хІn прпї;J,е на

-

свою люUу Уь:раїну, ІЮ.'ІІІ за~І~и:ве н :хаті над са:мп!і.І
;J;ніпром, І.;:о:ш матиме бі.~Ін сt-бе

іІ:пну то йому
тись не '-ІО:..І:у~

но-леІі:Ч:1G

~'~юбу:

дру

Петербурзі я остава·

,):--

він l\НЧН_~ задушить"

-

вірну

пn:сав

-

,1,0

Варто.'lО)ІеЯ Шеnченf\'о . наг.~tячп, щоб він с··,ішнве.я з бу
діn.'lею хатп. А о-;иени-~ нея хотів n:он<?оЧJю з селянсьІ,·ою

діnчнною, "бо що в мо"ііі :\Іужn:ць1~ій хаті

робп:тпме

оду1-:ована пашючІ:а'? Сама з н)т;::J;ьrи загине, і :мені
)hІІття сІ:оротить". І\о.ІІП сватання а ХарІІТою
бплося, він

наr~1пдіn

роз

cofii у анаfЮ)Ш:Х, бі.тш Петер~

бурга, дівчину nш;еру Полусмаківну, пансЬІ;у

пач~у, .Ю\а Ііо~ІУ дУІЬ"е

J;рі

споІJ,об:і:шся. От-от, здава

;тюся, здіІїсняться ііого )Ірії, та

на-раз

виявилося,

що Ликера хоче ві;.~даватнся за старого шша том:у,
бо ю~ ~аJЬ;)~ть: .,він бапtтпїІ".
ся.

а:1е

удар

цеіі

ШРвченІш

відбився

;:~уже

його здоровлю. Було це літом

знn ;; о мих виїха:ю

s

1860

одсахнув

ню:ористно
ро~;у.

Чпмало

Петерб~урга і поет тя~1-.:о нудь

гунан на самоті, розважаючи себе невтомною

цею, біля

"БуІ\:варя",

бjля

нового

видання

україноьн:пх поезій, ЯІ-\е появипося того-ж:
Петербурзі, та

знов а

таш1

бідя

на

офортів

безупинна

праця

і

ri рше

своj'х

роі-:у

малювання.

ще

пра
в

.--\ле-:н-;:

ншечила

-

його тяжко надірвані сили й прискорювала перед
часний кінець.

початком

3

у якій

1861

року, стала виходити "Основа",

Шевчеюш теж брав діяльну участь. Ходив на

наради й аасідання, то-що. Тяжко турбувався
кож визволом своєї рідні

з

неволі.

ковський годився[ві;з,пустити їх~
що-:t~ то;1,і малп вони

серебренюша

не
~~о

ко

діло

зра;~,ів.

Але

без

a:re

собою робити?

s

ж він :а~адав багато гроший, а
довести

Дідич

було.

В

кінці

щасливої

ра;1ість

тІІх

!юго

не

землі,

Ва

вдалося

без-

Ііому

Шевчен

uула повна, весь

наро;'J, остався у пансьІ~іІі неволі. Ко.аn-:ж 1'іого
пустять з тої ь:аторги, ко:~и

а

землю

у поета,

розвя3І\lІ

та

Фльор

зпі"ІУІ'Ь тяЖІ-\Ї

ви

ь:айда

нп '? Отсе ШІТtlння не ;:н:ша:ю Ііо:му спокою і аа тро
ювало ОСТаННі ХВІІ.::'ІІІНП JRИТТЯ.

В осені
хороба.

1861

року почала

Прюполі

пе

ду>ке

!"юго

то І1

привиІ\лu, бачип( ШенченІ\о

мучити

тяжка

турбувалися,

бо

зає;з,но Rріпн:иl\І і адо

ровпм. Думали минеться. А ноет ТШ\І часо:м доrарю·
вав, :мов свічfіа.

Після Різдвяних Свят впявила.ся, ІЦО у його во
дянка, а тоді BFI~e ІЇ ра.;::~;п не бy.:rro.

ПочаJІи нрпхо·

дитІІ аіІ{арі, але за-пізно!

19

лютого відві;1ав його оден із знайомих, Чер

ненко, Поет стояв біля віІ-ша,

спершись

обіруч на

стіJІ; він був збентежений, очі й увесь ви..,'""І; виявля~
ли

нетерп~1яче

дожидання.

прпвитання :кпнув: "Що

Замісць

звичайного

є'? Є nже '? Є маніфест? .. "

-

і глянувші у вічі Чернеш~ові, зрозумів відповідь." Так
нема?

1-tоли-:іІ<:

він

буде'?"

93

-

і загнувши при1~рnм

словом,
важ~о

В

33J.;орив

шще

руками,

впав,

на

ліжко

і

зарпдав.

суботу,

25

лютого,

в

день

уродин

Тараса,

прийшов до його Михаrіло Лазаревеьский та застав
поета у ве:нпшх муІ~ах. Тарас жалувався на сильну

задиш~у, І' азан, що цілу
і просив написати

до

ніч

пересидів

ВартолшІея,

в

постелі

що йому дуже

недобре.
Водна П)·хлина ni;J,cтyпa.'la під серце.

Прийшли

лі1шрі, та ради не було.
ВечерО;\І відвідали ііого
Честохівсьюпї.

Поет

знова

сп~ів,

Ла;~аревськнй та

тяію.:о ні;Jд,uхав,

хотів

бааа~атп та не міг.

"Возь:міть огонь, 1\Юже л всну" ...
До його підхо:~,ив сон вічний....
Прпяте:tі розпраща:шся, прн хорім остався слуга

сал;~ат. Хорпіі цілу ніч не ~Iir nснути.
тив свічt~у,

то

гасив.

До-світа,

Він, то сві

.'rютого, І\:азав

26

себе нбратп І1: сnрова~uти в-низ, до робітні. Але nе
реступнвши поріг, захитався, впав і

не піднісся

-

біJІьше.

Прожпв

Тарас

Шевчеюю

був :кріпаІ.;оом, більше

як

10

47

літ.

3

того

24

ь:арався в тюрмах

р.
та

на засланні, три з полошІною пробув під поліций

ним

доглядом, а ті.чьюІ

чоловік

-

9

пере:ншв,

як

справжній

на волі. Працював тяжfіО 1 терпів l'ірко,

щастя на снойому віку зазнав мало. Хіба де - l.;"ОЛИ
якась яснійша хвилина. Що Jообив, до чого душею
рвався,
з

завдно втікала від

власною

хатою, з

його. Так бу.по з волею,

дружиною. Не

дожив навіть

останньої потіхи, знесення кріпацтва. Його прого
Jrошено тиждень після смерті поета. У мер безсереб

ренником сущим. У ее його ноемертне майно оцінено
на
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рублів і

15

r;опіііок.

А.пе його тнори, ма:'Іярські й літературні, мають
нині неоцін~ну вартість. Заслугам-же його ДJІЯ piд

HJ,.oro

народу не:\ш :кінця.

Він у своїх творах,

неначе

дав образ страшної дійсности
уІ~раїнсьІ-:ого

народу,

щоб

в дзсрfіалі чистому,

славної минувшини

-ti

м:и

на цш'-і образ диви~

лись і розу:\-Іі.ч.и становище своє у світі й у життю,

щоб

ми

за

:шІнулп:\І

добро.м

лпхо~І боролися, та ;::~;о

ту:.-юtли,~ з сучаснім

лучшої

лися. ОСІ-юною тої І\:раІцої

бу;з.учності добива~

майбутності

вваjІі'.ав він

вольність суспі:rьну ЇІ неаависимість дер-.Rавну. Він
у ясних і проспІх с.новах но;з,ав ню.І ВІІСОІ~о:моральні

науки 1':-і ш~азівкп, був і;~еольОJ'Оl\І поJrітичюпt і став
провіднпко:\І
В КОіJ\~ім:

народнім,

ваіь:нійшім

а:..Б:

до

:моменті,

нинішньої
в

.хвилІІНІІ.

І~ождій трівозі та

сн~руті нонr-ртався сві;J,О:\ШЙ У1~раїнець

J"\0

"Кобзаря",

шукаючи іі знаходячи у йо>~у пораду і розвагу.
:Н\иттєм свої1t, своєю на-скрізь українст~кою вда
чею, дав на~r примір доброго, iдfill:нoro, уRраїнського
патріота,

ненгнутого

борця

за

волю,

вітхненого

апостола правди, мира і бра таин я.
Він слово

наше зробив струною,

мечем, що ру б а є,

що

грає і

уні верзальним струментом на

ших думок і почуваннь, а визволивши його з рабсь
ких о Ію в блазня- весельчю~а і наймита-послугача, по
ставим на сторожі, зразу окремішності національної,
а дальше й незавІІсимості державноУ.

Він, народ, покраяний кордонами~ баламучений
ворожими кличами, розбитий всіл.якимп програмами,

гуртував, збірав до купи і є.rшнив у одсн пеликий
У країнсмшіі на род.

Вез Його ... хто зна що б-уа о-би з нами без Його!
Ще но.'шсь у "3аповіті" просив Тарас Шенчен:ко,
щоб поховати його на У:країні, над ;::(ніпро~r~ на могилі,
Так на це треба було

дозвш1у

в:шстиіІ, треба

бу.1.о ІІри;J.бати місц~ 1Ї приготоnити тn.і~і незвичайні
нохоронн.

Потш-що, по.хова.~ш Шевчею.;а~ дюr
Смо.ченсьRому Jшадовищі в

28 :~ютого,

Петербуроі.

на

В похоро

нах брали г-шсть прпяте."lі по:г.:Шного ноета, знаlіо
мі і:і чи-мало

поклоннпь~ів, своїх і чужих.

Над гробоl\І прт.юв:ІЯв І~у.чіш, а да.•іьше Поляк,
ХорошевсишіІ, і :Москаль: І\уроч:кjн. Ку.:1іш сtшзав.
"Будь, Тарасе, п.евниЦ, що ми твій заповіт
соб:rюдІоІо й ніІ-.:оли не звЕ:'рне~Іо з ~1.орогп,
що т п н а .м п р о л о ji.: и в с с п".

В

40

,:t,снь смертп зібралася уІ..:раїнсьІ-ш І'РОl\шда

знова біля .моги.'lи 'Гараса на Смо:шнсЬІ.:ому І·mадо

нпщі,

щоб

в-останнє відnравити

нана.хидн промоНІ-ш l\Іикола

панахиду. Після

Костомарів.

Він дю~у

вав Тарасови за ці сльози, що він їх прО.'Іивав за.
свого віІ~У та проспв його, щоб благословив діло, ЯІ~е
та1~ славно почав був колись.

В ~три тижні

пізнійше

анона

явилась

жалібна

грщшда бі..-rя місця тимчасового спочинн:у Тараса.
РоЗІшпали могилу й добули домовину. Відчини
:ш

-

ті.чо Тараса було неа.мінене. Татш~І його вло-

96

жено

з

деревляною

;с~ошовиною

в

другу,

цинову,

покрито червоною китайкою й ви:прашюно, мов "коза~
ка-невміран:у" у рідну зе:ttлю, на лоно матері У країни.
Чотирнайцять літ то~tу назад прнвезди його до

Петербурга, я1~ політичного злочинця. В ув молодий,
здоровий, в самому розцвіті спл і надіlЇ. Нині вер~
тав на У н:раїну в домовині, червоною кптайІ.юю, за·
слугою козацькою вr~ритіі:і.

А прецінь дорОгою стрічали його sш витяза яко·
го, ян: переможця. Був у тому повороті Шевченка
з·над студеної Неви на;І,

розливистнй Дніпро~ ніби

символ повороту нашої волі

-

спмвол, я1~пй тепер

стає діІісно.стю.
Десятого дня прибула домовина до Київа. 1\Іоло
дЬь: випрягда коний і nечером принесла тіло вели·

кого

покійню~а

до

церкви

Різдва

Христового на

Подолі. Була субота. В неділю нарід заповнив цер1шу
і весь цвинтар, відправлено

панахиду,

а

що про

мов не вільно було говорити, 1'аІ{ яr~ась паня в чор~
ному одязі зложила мовч1..:и на іl,Оl\ІОвпну
вінок.

3

-

терновий

Була це проречиста, хоч без слів промова.

цер1ши винесено домовину на пароплав і ши

рокий Дніпро поніс на

св?Йому

крюцаго сп і в ця на :місце

хребті

вічного

свого най

супочию{у,

біля

города Канрва, на Чернечу гору. Тут і похоронено
Шевченка, дня

10

мая, при вслш<ому здвизі знайо

мих і ночитателів покійного.
ІІротопоп Мацr,евич СІ<азав прощальну промову,

"Бажав ти, брате,

жити у

І\аневі; от і жи

ви до кінцл світу. А ти, Україно! Побожно

шануй

наше

1\оІЇСто,

бо
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у

нас

почивають

J~істки, Тараса Шевченка. Т)'Т на
найвищих

гір

н рах йо

і

r о,

Дніпрових

я Іt

на

горі

о~~ній 3

покоїтиметься

Г о .л гоф і, под і б н о

х -р е ст у Г о с п о д нь ом у, ст о я тим е х р ес т, :ко т
ри й б удевидно і по то іі і по с е і1: б і І{

rо

с ~~а в н о

rо

наш o-

Д н і п р а".

І була :могида Тараса довго-довго нашою горою
Голгофою, пот~и не пере:\Іінuлася в святиню восІ\ре
сення.

,Цо неї повертаються очі У І~раїнців у

історичний

1\ІОмент

із

мовби хотіли сказати

слеза:..ш
ііш.rу,

що

подш~п П
це,

чого

нинішній

радости,
він таІ:

гарячо бажав, врешті збулося, що !Іrи mr:е-во::~ьні.

Та все-ж таки, свідомuіі У1~раїнЕІЦ:І;. 3JШЄ і розуміє,
с.І~ільІш праці

ще

треба

покnасти.

щоб

тая во:1я

була таІ>·ою, якої бажав Тарас:-свідомшї ~'1..:раУнець

3нає, що Шевчею\ів "Кобаар" дш1 нас заєдно остав<іЯ
роЗІ~ритою й непрочитаною Ішпгою.
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