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ВСТУПНЕ СЛОВО
Наукова діяльність у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка є важливою складовою його розвитку,
спрямованого на нові відкриття і подальше входження у світові
рейтинги. Наукова стратегія вишу визначається комплексною
науковою програмою Університету «Модернізація суспільного
розвитку України в умовах світових процесів глобалізації». У
рік 200-ї річниці від народження Кобзаря було відкрито наукову
тему «Художня індивідуальність Т. Ш евченка і світовий
літературний контекст» в її складі. Це стало свідченням
наявності в Університеті багатолітньої традиції наукового
шевченкознавства.
Наукові напрямки теми охоплюють дослідження поетичної та
прозової творчості Т. Шевченка спільно з його мистецькою
спадщиною та епістолярним доробком (лише за умови залучення
всієї повноти матеріалів з'ясовується художня індивідуальність
Т. Шевченка). Крім того, інтегруються до новітнього аналізу
Біблійні тексти, твори світової літератури (античної доби, епохи
романтизму: в першу чергу англійської, німецької, французької,
польської та російської літератур переважно кінця ХУШ-ХІХ ст.
найвизначніших їх представників).
Місія теми полягає у з'ясуванні місця Т. Шевченка у світовій
літературі, враховуючи історико-культурний та суспільноісторичний контексти. Досліджуючи біблійні та античні алюзії в
текстах, звертаючись до чільних постатей англійської, німецької,
французької, польської, російської та ін. літератур - з'ясувати стан
вивчення спадщини Т. Шевченка в європейському та світовому
літературознавстві.
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Ця книга є першою частиною монографії «Художня
індивідуальність Тараса Шевченка і світовий літературний
контекст». Вона присвячена двом важливим аспектам наукової
теми - античність і творчість Тараса Шевченка та християнство і
творча спадщина Кобзаря. Друга частина монографії включатиме
висвітлення питання зв'язку творчості Т. Шевченка та
європейських романтиків.
Оксана Сліпушко, Анна Шстовалова

РОЗДІЛ ПЕРШ ИЙ
ТАРА С Ш ЕВ ЧЕНКО Й АНТИЧНІСТЬ

1.1. Роль античної культури у формуванні світогляду й
естетичних засад Тараса Шевченка
Антична культура є частиною української культури та
духовності. Особливе географічне розташування України сприяло
рецепції нею античних традицій. Тема «Тарас Шевченко і
античність» є частиною українського культурогенезу.
Антична або греко-римська література хронологічно охоплює
VIII ст. до н. е. - V ст. н. е. і включає в себе літературу Давньої
Греції та Риму. Саме в цей унікальний період в Європі
започатковуються визначальні літературні роди й жанри, а також
філософія, естетика, риторика, мистецтво й архітектура, точні та
природничі науки. Україна періоду Київської Русі рецепіювала
античну культуру прямо й опосередковано. Сусідньою Київській
Русі країною була Візантія - безпосередня спадкоємиця античної
Греції. У IX - X ст. Візантія вважалася центром світової культури.
Роль Візантії у культурному та політичному розвитку України Русі, у її хрещенні, у виборі нею православного грековізантійського варіанту християнства безсумнівна. Саме тому на
теренах Київської Русі так широко представлена візантійська
агіографія, апокрифи, науково-природничі твори, дидактична
література, збірники афоризмів тощо. Особливо популярним був
збірник афоризмів, порад і коротких оповідань «Бджола»,
перекладений наприкінці XII ст. з грецької, де, крім цитат із Біблії,
візантійських авторів, містяться цитати, посилання з творів
античних письменників і філософів. Особливе значення мали
послання
«отців
церкви»
(Василя
Кесарійського,
Івана
Золотоустого, Івана Дамаскина), які не лише формували
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візантійську християнську літературу, а и створювали нові жанри.
Чимало перекладних та оригінальних давньоукраїнських повістей
«Про Варлаама та Йоасафа», «Про Олексія, чоловіка Божого»,
«Александрія» та інші містили у собі сюжети і мотиви античності,
збагачуючи українську літературу й фольклор.
Велична культура України-Русі ніколи не поривала зв'язків із
античним світом, була часткою цієї універсальної культури, з якої
пізніше утворилася вся західна культура і все те, що ми називаємо
сьогодні європейською культурою. Саме з античності в українську
ментальність так органічно і природньо ввійшов принцип
калокагатії - гармонії фізичної та духовної досконалості.
В епохи Ренесансу та Бароко античність поширювалася в
Україні переважно як західноєвропейський варіант, через
латинську поезію, прозу, релігійні, філософські, поетичні,
риторичні трактати. В Острозькій школі, Київській колегії,
Львівському Ставропігійському братстві, Києво-Могилянській
академії та інших закладах ґрунтовно вивчали творчість
Аристотеля, Платона, Цицерона, греко-римську поезію, грецьку і
латинську мови. Українські поети, вчені-теологи, філософи писали
латиною і грецькою, органічно засвоюючи античну естетику,
поетику, версифікацію, світоглядні та філософські системи, окремі
образи, мотиви та сюжети (Юрій Дрогобич, Павло Русин із Кросна,
Касіян Сакович, Інокентій Гізель, Лазар Баранович, Феофан
Прокопович, Григорій Сковорода та ін.).
Нова сторінка засвоєння античної культури в Україні пов'язана
з іменем Григорія Сковороди. У філософських творах мислителя
античність представлена у формі посилань на відомих авторів
(Платон, Сократ, Демосфен, Епікур, Арістотель, Марк Аврелій,
Плутарх), світоглядно близьких українському філософу, у вигляді
ремінісценцій, цитат із творчим переосмисленням.
Насиченість давньої української літератури античними темами,
образами, сюжетами пояснює закономірність появи «Енеїди»
8

І. Котляревського як першого значного твору нової української
літератури. Те, що нова українська література починалася з
перелицьованого класичного твору античної літератури, факт не
випадковий. Крім того, успіх «Енеїди» І. Котляревського ще раз
доводив популярність і поширеність творів античних авторів в
Україні, добру обізнаність із ними українського читача. Твір
І. Котляревського надовго визначив бурлеск як один з основних
жанрів нової української літератури в час її становлення.
Т. Шевченко прийшов у літературу, коли бурлеск і травестія
відходили в історію, доступаючись місцем новому літературному
напрямку - романтизму. З огляду на давні й плідні традиції
рецепції античності в українській культурі, інтенсивне засвоєння
античного топосу у творчості Тараса Шевченка вже як митця доби
Романтизму також логічне й закономірне. У повісті «Художник»
(1856) автор посередництвом свого персонажа висловлює
ставлення до античності: «...я совершенно понял, как необходимо
изучение антиков и вообще жизни и искусства древних греков» [37,
172 - 173]. Ці слова стали художнім маніфестом Т. Шевченка.
Тема античних впливів на творчість Т. Шевченка не раз
порушувалася у літературознавчих дослідженнях. Окремі її аспекти
опрацьовували І. Франко, О. Білецький, С. Савченко, В. Чубач,
М. Білик, Є. Маланюк, П. Приходько, В. Яніш, М. Ласло-Куцюк,
Ю. Микитенко. Щодо комплексних досліджень античного топосу у
творчості Т. Шевченка, то в цьому разі слід відзначити дві праці
М. Шах-Майстренко: монографії авторки «Шевченко і античність»
(1992) та «Шевченко і антична культура» (1999). Остання пропонує
читачеві цілісне осмислення єдиного ланцюга української
духовності та її витоків. У ній розкрито джерела античних впливів
на Т. Шевченка, висвітлено його погляд на античність. Більше того,
накреслено національний образ світу українця у зіставленні з
духовними пріоритетами старогрецьких та римських авторів.
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Дослідник античної спадщини в українському літературному
дискурсі й творчості Т. Шевченка зокрема Ю. Микитенко [17]
античний топос у творчості поета умовно поділяє на три рівні, які
системно передають логіку його застосування. На першому
(верхньому) рівні згадки історичних осіб (письменників, митців,
філософів, державних діячів), міфологічних образів і персонажів,
літературних творів, цитати, ідіоми, сентенції, порівняння, а також
малярські твори. На другому (середньому) рівні - функціонування
античного топосу у творчій свідомості поета, що на переконання
дослідника засвідчує «глибоку органічну рецепцію античності» [32,
210] у творчості поета. Це рівень мотивів, трансформованих
сюжетів, ремінісценцій, алюзій, свідомих і позасвідомих паралелей.
Третій- найглибший рівень рецепції античного топосу в поезії
Т. Шевченка - архетипний або перцептивний.
Щодо першого рівня, то дослідник переконаний у тому, що
«цей видимий неозброєним оком рівень ерудованості митця почав
формуватися уже в культурному середовищі помешкання
П. Енґельгардта» [32, 208]. Очевидно, «козачок» пана Енгельгарда
ще до переїзду до Петербурга зіштовхувався у панському
середовищі з освіченими людьми, знавцями античної культури, і ці
зустрічі, навіть випадкові, залишили незабутні сліди в його
вразливій душі. Антична культура, яка з давніх-давен
поширювалася на теренах України в різних формах, у часи
Т. Шевченка мала великий вплив на всі сфери українського
духовного
життя,
залишалася
складовою
частиною
загальноосвітнього виховання як сучасників поета, так і його
самого. Переїзд пана Енгельгарда до Петербурга, тогочасний центр
передової російської культури, стане поворотним періодом у житті
Шевченка. Він захопить молодого митця своєю неповторною
природою, величною красою архітектурних ансамблів, мистецьких
творів, тут уперше в його життя прийде до нього муза, і він відчує
себе поетом.
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Античність нагадувала про себе в Петербурзі на кожному
кроці: у навчальних закладах, в історичних пам'ятках архітектури,
скульптурних алегоріях та персоніфікаціях. У ті часи, коли
Шевченко здобував освіту художника, в мистецтві панував
виключно академізм із потужними тенденціями класицизму.
Академізм у мистецтві, як прояв загального класичного стилю,
переживав тоді в Європі свій розквіт. У російській літературі
початку XIX ст. пан} вав романтизм, у Петербурьзій академії
мистецтв провідним напрямком залишався класицизм. І в
романтизмі, й у класицизмі антична тематика була дуже важливою.
Роки навчання Шевченка у Василя Ширяєва сприяли
розвиткові Шевченка-художника та його загальній освіті. У
В. Ширяєва починається знайомство поета з творами античного
мистецтва. Вільний від роботи час, особливо у білі ночі, він
проводить у Літньому саду, змальовуючи статуї. За цим заняттям і
зустрів його одного разу біля статуї Сатурна український художник
І. Сошенко, знайомство з яким докорінно змінило долю Шевченка.
У майстерні В. Ширяєва Шевченко створить першу малярську
композицію «Едіп, Антігона, Полінік».
Ще до викупу з кріпацтва протягом 1835 - 1837 рр. Шевченко
створює малюнки на античні теми: «Смерть Лукреції», «Аполлон
Бельведерський», «Геракліт», «Архітектурні барельєфи», виконує
композицію «Олександр Македонський виявляє довір'я своєму
лікареві Філіппу», «Смерть Віргінії». До 1836 - 1837 рр. дослідники
відносять також малюнки Шевченка, згадані в повісті «Художник»:
«Маска Лаокоона», «Голова Люція Вера», «Голова Генія»,
«Германік», «Фавн, що танцює», «Смерть Сократа», «Мідас,
повішений Аполлоном». Виконані в академічній манері мистецькі
твори Шевченка позначені глибоким заглибленням художника у
світ античної міфології та історії.
Роки навчання в Академії мистецтв під керівництвом
славетного Карла Брюллова мали величезне значення для
її

формування
особистості
Шевченка-художника,
сприяли
інтелектуальному розвиткові Шевченка-поета. Під час заслання у
Новопетровському укріпленні Шевченко виконає на античну
тематику серію малюнків, пов'язаних з академію. У російських
повістях Шевченка, його Щоденнику, у листах античність
органічно входить у мову письменника та його персонажів.
Античні історичні та міфологічні імена функціонують як у
лаконічній оцінці творчості античних авторів, так і в алегоріях,
персоніфікаціях, прівняннях, метоніміях тощо.
З часу приїзду Т. Шевченка до Петербурга поет опиняється в
насиченому класицистичною тематикою середовищі. Під час
навчання у В. Ширяєва бере участь у розписі інтер'єрів визначних
громадських споруд, зокрема, сенату і синоду, Большого театру,
змальовує античні фігури Літнього саду. Очевидно, з ініціативи
В. Ширяєва, який навчав
малювати «мифологические и
исторические фигуры», у 1835 -1836 рр. створює багатофігурні й
композиційно багатопланові
малюнки з античної історії,
демонструючи знання й відчуття античної історії й міфології.
Відколи у 1836 р. Іван Сошенко вводить Т. Шевченка в середовище
Академії мистецтв, поет навчається в ній як вільний слухач,
зокрема працює у відомій Гіпсовій залі, бере уроки у видатного
художника-класициста К. Брюллова, який «...строжайше запретил
брать сюжеты из чего быто ни было, кроме Библии, древней
греческой и римской истории». На час викупу з кріпацтва 1838 р.
поет уже студіював «Подорож молодшого Анахарсіса по Греції»
Ж.-Ж. Бартелемі, «Одіссею» в російському перекладі І. Мартинова,
ключові дослідження в російських перекладах з англійської,
зокрема «Історію Стародавньої Греції, її колоній і завоювань» Дж.
Гілліса й «Історію занепаду і зруйнування Римської імперії»
Е. Гіббона. Також він ознайомлюється з творами І. Котляревського,
Г. Державіна, В. Жуковського, О. Пушкіна, сповненими античних
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образів та мотивів, а особливо важливо - з п'єсою «Едіп в Афінах»
В. Озерова, до якої створив малюнок з однойменною назвою.
Античну міфологію Т. Шевченко вивчав за кількома
російськими перекладами книг В. Гедеріха та А. Мілленя, а
поетику- за Горацієвим «Посланням до Пісонів». Гомерова
«Іліада» прийшла до Т. Шевченка пізніше з перекладом
М. Гнєдича. Таким чином формувався античний топос у
Т. Шевченка: спершу в малярстві, а згодом, чи паралельно —у
слові, і супроводжував його все життя.
Насиченість творчості поета античними образами, іменами,
алегоріями зростає у творах гострого громадянського звучання,
сатирах й інвективах антицарського та антиімперського характеру,
які були відображенням загальноєвропейської романтичної
традиції. Образ закутого й розіп'ятого на скелі Прометея у поемі
«Кавказ» (1845) символізує і розіп'ятий російським царизмом
Кавказ, і розіп'яту ним ж Україну, а також розіп'яту болем душу
самого поета. Образ нескореного Шевченкового Прометея
особливо увиразнюється його символічним звучанням у контексті
романтизму (наприклад, «Прометей розкутий» П.-Б. Шеллі), де
художня роль грецького титана, на думку О. Білецького, була не
такою драматичною, як у «Кавказі» [4]. Звідси походить поняття
«прометеїзм Шевченка», в якому розуміють тираноборчі мотиви
поета.
Події історіософської поеми «Неофіти» (1857) сягають
римської історії часів імператора Нерона (І ст. н. е.), однак
насправді є розгорнутою алегорією на політичні реалії Російської
імперії часів правління Миколи І. «Тут римська античність
артикулює важливі соціально-філософські проблеми деспотії влади,
тоталітаризму і мистецтва, особистості та юрби, духовного
стоїцизму, одвічної боротьби добра і зла, правди і кривди, тяглість
традицій духовного вдосконалення в умовах жорстокого
тоталітарного тиску» [32, 209]. Образи неофіта-християнина Алкіда
із

та його матері, яка пішла за сином у заборонену в ті часи
християнську віру і тим самим, як і її син, прирекла себе на
смерть, - визначальні в поемі. У творі спостерігаємо розгорнуте
зображення греко-римського історичного й міфологічного топосу:
Лета, Декій, Нерон, неофіти, гінекей, пенати, Гіменей, Капітолій,
синкліт, гетери, Венера, фарисеї, Аппієвий шлях, Пріап, оргія,
Фавн, амфори, Кіпріда, Сіракузи, Медуза, преторіянці, сенат,
ліктори, кесар, патрицій, Юпітер, плебей, Тібр, стратеги, Зевс,
Сципіони та ін., що свідчить про глибоку класичну освіту й
неймовірну ерудицію автора. Поему створено через 13 років після
«Кавказу», що демонструє тенденцію до нагромадження і більш
інтенсивного застосування античності. Цю тезу репрезентує і проза
письменника, особливо його «Щоденник», та повість «Художник»,
де «античний топос виступає у риторичній або белетристичній
функції найчастіше у формі міфологічної метонімії: Сатурн - час,
Геба, як і сирени - прекрасна жінка, Клеопатра, Венера, Аврора ранішня зоря, Філемон і Бавкіда - гармонійна подружня пара.
Кастор і Поллукс - вірні друзі-побратими, Орфей - вправний
музикант, Бахус - п'яниця, Лукулл- ненажера тощо» [32, 210].
Античність фігурує в них у формі різних мовних зворотів, алегорій,
персоніфікацій, порівнянь, метонімій.
У поезії та прозі письменника інтенсивно вживаються імена
античних філософів і майстрів слова (Сократа, Геракліта,
Демосфена), поетів і мислителів (Гомера, Есхіла, Вергілія, Овідія,
Горація, Езопа, Федра), митців (Фідія), імператорів (Октавіана
Августа, Нерона, Декія), а в багатьох малярських творах
відображено сюжети античної міфології та історії. Наприклад, на
малюнку «Нарцис» міфологічний образ близький до його
потрактування Г. Сковородою в однойменному творі, а малюнки
«Нарцис та німфа Ехо» (1856) або «Телемах на острові Калліпсо»
(1856) демонструють блискуче знання античної класики.
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Глибоку органічну рецепцію античності підтверджує другий середній рівень - функціонування античного топосу у творчій
свідомості поета (рівень мотивів, трансформованих сюжетів,
ремінісценцій, алюзій, свідомих і позасвідомих паралелей).
Помилково вважати, що перші уявлення про античну літературу у
Т. Шевченка з'явилися лише в майстерні В. Ширяева у Петербурзі,
де він читав популярні книжки та ознайомлювався з класичними
сюжетами. Однак, є логічним говорити про значно раніше
ознайомлення 12 13-літнього Т. Шевченка з античною
спадщиною опосередковано, через літературні твори, які
рецепіювали античні мотиви. Йдеться перш за все про мотив
людської марноти і минущості людської суєти перед лицем
вічності, який звучав у Горацієвій оді «До Мецената» (кн. 1, ода 1) і
прийшов до Т. Шевченка-підлітка через пісню Г. Сковороди
«Всякому городу нрав і права». Про його сугестивність у світогляді
поета свідчить застосування цього ж мотиву у вступі до поеми
«Сон» («У всякого своя доля...», 1844). Раніше цей мотив звучав у
пісні Возного з «Наталки Полтавки» 1. Котляревського, де дуже
точно переспівано твір Г. Сковороди. Отже, можна стверджувати,
що з дитинства, коли Т. Шевченко, як свідчить його вірш
«А. О. Козачковському» (1847), «списував» Сковороду, і до
останнього поетичного прощання - поезії «Чи не покинуть нам,
небого» (1861), в якій поет кличе музу йти до Ескулапа «на
ралець», античність була невід'ємним елементом його художнього
світу.
Очевидно, Г. Сковорода посіяв перші зерна цікавості до
античної культури в душі поета, полонив його з дитинства. У
повісті «Близнецы» Шевченко згадує Сковороду як приятеля
Федора Сокири - одного з героїв твору. У цій же повісті Шевченко
називає Сковороду «Диогеном наших дней». А в передмові до
нездійсненого видання «Кобзаря» поет висловлює думку, що
Сковорода міг би стати великим народним поетом на зразок
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Р. Бернса, якби «його не збила б із плину латинь» (відчутне
негативне ставлення молодого Шевченка-романтика до латини
характерне для всіх поетів-романтиків).
Другим важливим джерелом, з якого Шевченко черпав знання
про античну культуру, стала гумористична та сатирична українська
поезія XVIII ст., переклади творів античних авторів українською
мовою, що вилилися в образну систему травестій та бурлеску, своєрідну форму передачі іншомовної поезії - важливий засіб
поширення й відродження античності в українській літературі
XVIII ст.
Інтенсивне звернення українських поетів XVШ-пoчaткy XIX
ст. до бурлеску - результат об'єктивних причин. Перелицювання
українськими поетами класичних творів римської літератури було
пов'язане з великою популярністю цих творів серед освічених кіл
українського суспільства. До середнього рівня належать і ряд
мотивів, ремінісценцій із Овідія, Горація, Софокла, греко-римської
міфології. Т. Шевченко часто порівнював свою долю засланця з
долею Овідія, висланого у «землі Кіммерійські», та сприймав як
«наисовершеннейшее
создание».
Наслідком
захоплення
«Метаморфозами», «Скорботними елегіями» та іншими творами
Овідія (найповніший із тогочасних перекладів - К. Рембовського) у
Шевченкових поезіях «Думка» («Вітре буйний», 1838), «Тополя»
(1839), «Сова» (1844) вважають мотиви перетворень (метаморфоз)
у них: чи збожеволілої матери на сову, або дівчини на тополю чи
калину. Глибше вкорінений у текстуру поета мотив з останньої
частини «Метаморфоз» про переселення душ, у поезії «Мені
здається, я не знаю...» (1850): «Мені здається, я не знаю, / А люде
справді не вмирають / А перелізе ще живе В свиню абощо, та й
живе...» [35, 220].
У поезії Шевченка в різних варіаціях зустрічаємо мотив Едіпа
(«Слепая», «Княжна», «Відьма», «Царі»), але тут, очевидно, маємо
справу з тематичною гомологією старогрецького міфу та
іб

Шевченкових інтерпретацій, які своїм корінням сягають
найглибших джерел Біблії. Найбільш характерна з погляду
структурної рецепції класичної міфології у поезії Т. Шевченка
поема «Слепая» (1842). Цей романтичний твір являє собою точне
композиційне
та
структурно-нарративне
віддзеркалення
давньогрецького міфу про царя Едіпа, який із незнання убив свого
батька і несвідомо став чоловіком власної матері, а, дізнавшись про
це, здійснив самоосліплення. Як один із центральних античних
міфів фіванського циклу, відтворений Софоклом у трагедії «Едіпцар», він структурно перенесений у поему «Слепая», де
розкривається вже на реаліях українського суспільства.
Шевченкове поетичне дослідження гріха інцесту та батьковбивства
як найбільших табу людської спільноти відбувається в середовищі
українських обставин на міфологічній основі. Це психічне явище,
яке значно пізніше буде назване 3. Фройдом «Едіповим
комплексом», підсвідомістю тощо й оформиться у теорію
психоаналізу, завдяки поштовхові та впливові античного міфу
могло бути інтуїтивно зрозуміле і витлумачене Т. Шевченком у
таких рядках: «Це правда, що окреме Бога і чорта в душі нашій єсть
ще щось таке, таке страшне, що аж холод іде по серцеві, як хоч
трошки його розкриєш, цур йому», - щодо колізій поеми «Слепая».
Певна частина дослідників тлумачить наведені слова, як
переживання поета стосовно російськомовності поеми, однак і
обставини появи інших його творів російською мовою, і міфопоетична система вказаної поеми, і лектура всієї поетової
спадщини, з погляду рецепції античності, підтверджують цю
гіпотезу. Та ті прояви людської природи, які Т. Шевченко називає
«таке страшне», «тепер розуміємо, за 3. Фройдом і К. Юнґом, як
витіснене у підсвідомість травмувальне начало людської психіки»
[32, 211]. На цьому прикладі бачимо глибинний вплив античного
топосу, який сприяє становленню важливих художніх констант у
творчості Т. Шевченка.
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Важливе застосування античних мотивів у найбільш
сакральних, медитативних творах поета. Так, І. Франко вперше
вказав на співмірність мотивів Шевченкового «Перебенді» (1839)
до оди Горація «Обі ргоГапит \ulgus сі агсео» («Ода дурній юрбі»),
де І. Франко розглянув мотив «протиставлення поета окружаючій
його суспільності». Однак гораціянський мотив зверхності поета
над суспільством, поета як надматеріальної духовної істоти, що
йому покровительствують боги, набирає в Т. Шевченка звучання
відстороненої
самозаглибленості,
поетичної
концентрації,
екзистенціальної самості як онтологічного стану поетичного
творення. У цьому контексті відсутнє гостре неприйняття «юрби»,
як, наприклад, у вірші «Чернь» О. Пушкіна, в якому зустрічаємо
той самий мотив Горація і який повністю підлягав канонам
романтизму.
Гораціянські мотиви спостерігаються і в «Заповіті» (1845), де
дослідники знаходять ремінісценції з оди «До Мельпомени» (III, ЗО,
інша назва - «Пам'ятник собі»). Ода Горація Мельпомені - музі
трагедії, уславлює поетичне натхнення як Божий дар і стверджує
вічну пам'ять і славу поета. Шевченків «Заповіт» виразно
підкреслює
контамінацію
античних,
національних
та
позанаціональних літературних традицій і фольклору в поєднанні з
європейськими - у створенні шедевру національної (української)
літератури.
Третій - найглибший рівень рецепції античного топосу в поезії
Тараса Шевченка - можна назвати архетипним або перцептивним.
Творчість
Т. Шевченка охоплює
всю
сукупність життя
українського народу, виявляється у ключових символах-архетипах,
які визначають тематику всієї творчості поета та змістовний
характер життя українця-хлібороба. Світовідчуття поета насичене
культом природи, землі, якими детермінуються людська мораль і
краса. Під архетипами К. Юнґ розумів первісні, початкові уявлення
людства про світ, природу, матеріальні речі тощо, закодовані у
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пам'яті сучасної людини і неприступні для їх раціонального
пояснення; він мав на увазі і «колективне безсвідоме», і
«колективну пам'ять» - сукупність навіть не самих образів, а їхніх
первинних схем, які відображалися у міфах, а через них у
літературі й мистецтві. У тлумаченні Н. Фрая, архетипи це літературні образи, які сприймаються як художній елемент,
створений конкретним автором, але насправді є втіленням
загального досвіду. «Шевченкова особливість у застосуванні
архетипів середземноморської протогрецької культури у процесі
власного поетичного символотворення і сакралізації символів
шляхом позасвідомого перетворення і переписування античної
міфології. Причина цього явища може полягати у міфопоетичному
типі мислення і творчої свідомості письменника та його дискурсу
як міфотворчого» [32, 211].
Від ранніх творів - «Думка» («Тяжко, важко в світі жити...»),
«Думи мої, думи мої...», «Перебендя» до останнього «Чи не
покинуть нам, небого...» знакова система поетичної мови митця
істотно не змінилася. У творах поета простежується виразна
тенденція до сакралізації категорій-символів (Ю. Микитенко),
таких, як Слово, Доля, Муза, Воля, Слава, Мати, Могила, Рай, Небо
та ін. До того ж вони виступають не просто як образи чи лексеми, а
формуються у філософські категорії, концепти та максими.
Важливо те, що категорії-символи мали аналогічне функціональне
застосування у класичній греко-римській естетиці й літературі,
були базовими категоріями філософії, поезії, драматургії. Коли
поет навмисно принижує себе у першій поезії триптиху «Доля»
(«...колись / 3 нас будуть люде, - ти сказала. /... А ти збрехала? '
Які з нас люде?..»), то напевно не усвідомлює того, що така позірна
скромність для подальшого возвеличення - типовий прийом
античної риторики, пов'язаний із міфологією. Цілком предметно
мислиться Шевченкові Муза, Доля і Слава, до яких поет
звертається як до подруг; живим охоронцем простих людей поет
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бачить Слово («Я на сторожі коло їх
Поставлю слово...»«Подражаніє 11 псалму» - 1859); цілком живою мыслиться тополя
чи калина, зриме є перетворення матері на сову, а вишневий садок
виглядає гаєм архетипних вічних олив у афінському гаю.
Архетипним є образ матері в Т. Шевченка, міфологема якої
трактується у поета в найширших діапазонах - Богородиці, відьми,
богині, покритки, мойри (долі) і вказує, за К. Юнгом, на розвиток
архетипу вищої жіночої істоти, який символізує перебіг
історичного і міфологічного часу, зміну поколінь, смертність і
безсмертність,
спробу
подолання
фатальної
влади
всепоглинального часу (Хроносу) та ін.
В останньому вірші Т. Шевченка «Чи не покинуть нам,
небого...», власне у другій його частині «А поки те, та се, та оне...»
нездоланні сили тягнуть поета саме до берегів Флегетона, Лети,
Стікса, до Ескулапа й Харона, до Парки і Музи. Перенесення місця
художньої дії з християнського потойбічного світу у потойбічний
світ грецького міфу не є даниною моді чи літературній традиції, бо
перед нами - останній твір поета, написаний фактично вже на
смертному одрі в передчутті кінця. «Підкреслений поетом
«предвічний гай» над Стіксом, де він мріє поставити хатину, ніби
над Дніпром, - не просто алегорія, бо викликає алюзії з предвічним
гаєм у Колоні поблизу Афін (саме там знайшов вічний спочинок
прощений Едіп), а образ, що артикулює асоціяції з архетипним
«вічним деревом». І саме Славу (Доксу) Т. Шевченко збирався
взяти із собою в подорож Летою» [32, 211].
До сакральних образів архетипно-міфологічного походження
зараховуємо також образи долі й фатуму, смерті й воскресіння,
очищення (катарсису), суїциду, батьковбивства та дітовбивства,
кровозмішення й спокути, сліпоти й осліплення, - весь той масив
підсвідомих витіснених психічних рефлексій людини і викликаних
ними табуйованих учинків персонажів, які поет характеризував у
наведеному листі до Я. Кухаренка як щось «таке страшне, що аж
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холод іде по серцеві, як хоч трошки його розкриєш». При тому не
виключаємо й іншої джерельної бази сакральних образів і символів
поета - Біблії, фольклору, західноєвропейської літератури. В
результаті такого унікального поєднання створені поетом образи
дають можливість віднести їх до категорії вічних та
загальнолюдських.
Образ саду є також ключовим символом Шевченкової поетики
(«Садок вишневий коло хати...», «Сонце заходить, гори
чорніють...», «Москалева криниця», «Катерина» та ін.). Він
належить до важливих хліборобських образів, навколо якого
моделюється своєрідна картина світу, притаманна українській
ментальності. Сад є важливим символом гомерівського епосу. В
Гомера, як і Т. Шевченка, цей образ тісно пов'язаний з образом
дому. З садом і домом пов'язана вся ментальність хлібороба, бо
хліборобство - колиска людської культури. Спосіб життя хлібороба
передбачає естетику впорядкованого буття, споріднену з естетикою
універсального ладу і світового порядку.
Звернення Т. Шевченка до античної культури є однією з
фундаментальних першооснов виразного індивідуального звучання
і найвищого ступеня сугестивності його поезії. Антична спадщина,
яка артикулювала універсальні образи й вічні людські цінності
архаїчного світу,
була переосмислена й інтерпретована
національним поетичним досвідом Т. Шевченка. Саме в цьому
унікальному поєднанані загальнолюдського й національного начал
захована потреба, що спонукає читача знову і знову перечитувати
твори поета у пошуках розради й духовного очищення, у пошуках
самого себе.
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1.2. Античні образи і мотиви у малярській спадщині митця

З грецькою та латинською культурою, що надихала
Т. Шевченка у роботі над рядом не тільки літературних, а й
живописних творів,
він міг зіштовхнутися
вперше у
п'ятнадцятирічному віці (1829 року) в одній з малярських
майстерень у Вільні, що належала, як вважається, вірменському
художникові Йонасу Рустемасу. Потім у Петербурзі, спочатку як
учень випускника живописного ремісничого цеху, майстра
декоративних розписів Василя Ширяєва, а згодом, після викупу з
кріпацтва (1838 ро ку ),- як студент Петербурзької академії
мистецтв у майстерні видатного російського художника Карла
Брюллова.
Деяке уявлення про способи й умови освоєння Тарасом
Шевченком класичного знання та про мотиви добору античних
мотивів, що їх він використовував у художніх роботах, дають
відомості, які містяться у листах і щоденнику письменника, а також
вивчення його творів із виразно автобіографічним підтекстом, до
яких належить перш за все повість «Художник». У цьому творі,
написаному від початку до кінця на автобіографічному матеріалі,
автор відтворює багато деталей зі своїх прогулянок до
петербурзького Літнього саду, куди він крадькома виривався
білими ночами з дому пана Енгельгардта, щоб змальовувати статуї
античних богів. Саме там і відбудеться знайомство майбутнього
поета з одним із тогочасних українських художників Іваном
Сошенком, який наблизив свого земляка до мистецьколітературного світу Петербурга, що згодом докорінно змінило його
долю.
Вже після викупу з кріпацтва Т. Шевченка у світ античної
культури вводили викладачі Академії мистецтв, особливо Карл
Брюллов, який під час екскурсій із Шевченком, одним зі своїх
улюблених студентів, до Ермітажу виголошував захоплюючі лекції
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з теорії живопису, а також професор Василь Григорович, який
викладав у нього теорію мистецтв. Однією з обов'язкових
дисциплін для тодішніх студентів був підручник з греко-римської
міфології та «Метаморфози» Овідія, що їх Т. Шевченко читав з
особливим зацікавленням, подібно як і восьмитомне видання
«Історії Стародавньої Греції» англійського історика Джона Ґілліса,
чи «Іліаду» й «Одіссею» Гомера та «Енеїду» Вергілія у перекладі
Миколи Гнідича. Твори цих і багатьох інших стародавніх авторів,
що їх згадує поет у листах, щоденник}' та повістях, обговорювалися
у колі Шевченкових колег у будинку Товариства заохочування
художників, де, крім покоїв, призначених для студентівстипендіатів, були «две учебные залы, украшенные античными
статуями, как-то: Венерой Медицийской, Аполлино, Германиком и
группою гладиаторов» [37, 138]. У часи навчання поета у
Петербурзькій академії мистецтв образотворче мистецтво було
позначене суворими вимогами академізму, що спирався на правила
античної естетики і полягав у наслідуванні митців і творів,
визнаних досконалими.
Класичні знання, які здобував письменник, дали йому багато
поштовхів до художнього опрацювання різних античних мотивів,
спочатку у формі живописних картин, а згодом у літературних
творах. Наприклад, 1835 р. з'явилася в Петербурзі картина, що
зображувала смерть Лукреції, дочки римського роду Лукреціїв і
дружини Тарквінія Коллатина, яка після того, як її згвалтував син
Тарквінія Гордого, вчинила самогубство, що привело до бунту
проти Тарквінія і повалення монархії. Інша картина - «Смерть
Віргінії» - змальовує римського плебейського трибуна Люція
Віргінія, котрий бореться проти патриціїв і вбиває власну дочку,
щоб врятувати її від рабства в одного з децемвірів - Аппія Клавдія.
На наступній картині з античної тематики в типово
академічному стилі Т. Шевченко зобразив скараного на смерть за
свої погляди грецького філософа Сократа, який, не скориставшись з
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влаштованої йому його друзями втечі, стоїть посеред в язничної
камери з келихом цикути і перед тим, як випити отруту, звертається
з останньою промовою до своїх учнів. Увагу українського поетахудожника захопив також учень Аристотеля Александр Великий
Македонський, син Одіссея Телемах, а також Нарцис і Мілон, що їх
поет зобразив у присвячених їм живописних творах. Картина
«Александр Македонський», виконана в рамках студентського
конкурсу, відтворює драматизму сцену, що зображає хворого
Александра Великого, який із цілковитим довір'ям п'є подані йому
ліки, незважаючи на отриману записку про плани лікаря отруїти
його.
Картина, підписана рукою поета як «Телемак на острові
Каліпсо», показує одного з героїв «Одіссеї» Телемаха, сина Одіссея
й Пенелопи, на острові німфи Каліпсо, куди він потрапив у
пошуках батька (закохана в Одіссея Каліпсо сім років затримувала
його у своєму палаці). Цей мотив Т. Шевченко міг почерпнути з
популярної на той час французької міфологічної повісті Франсуа
Фенелона «Пригоди Телемаха, сина Улісового»
(1699),
перекладеної, зокрема, Василем Тредіаковським.
Ще одним античним героєм Т. Шевченка став у картині «Мілон
Кротонеький» уславлений грецький атлет VI - V ст. до н. е., син
Діотімоса,
піфагорець
Мілон,
багаторазовий
переможець
Олімпійських ігор, який у боротьбі із сибаритами (510 р. до н. е.)
призвів до перемоги рідного міста. Вже будучи в похилому віці, він
пробував розірвати пень зламаного дерева, але руки застряли йому
в щілині, і його розірвали вовки. Митець створив також цікаву
картину, що зображає постать Нарциса, який приглядається до
свого відображення у воді.
Отже, малярська творчість, будучи автономною частиною
літературно-мистецької
спадщини
Т. Шевченка,
становить
найчастіше своєрідну ілюстрацію до його окремих літературних
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творів, які піднімають часом у взаємодоповнювальний спосіб ті
самі ідейно-тематичні мотиви, інспіровані античною культурою.

1.3. Античні ремінісценції та інспірації у
літературній творчості Кобзаря
Вже у перші періоди поетичної діяльності Тараса Шевченка, а
саме в ранніх творах і написаних у період так званих «трьох літ»,
можна виокремити щонайменше три категорії античних
ремінісценцій. До першої належать балади, у яких поет застосовує
створений Овідієм у «Метаморфозах» тип перетворень героїв у
дерева, квіти, струмки чи тварин. Другу складають твори, які
підносять ідею самопожертви героя для добра людства і
пов'язуються з міфологічним Прометеєм, котрий бунтує проти сил
зла і присвячує себе боротьбі за людське щастя. До третьої групи
можна зарахувати твори, у яких помітно творче продовження
античної тематики, що її піднімали й переосмислювали вже
українські письменники ХУІІ-ХУШ ст., які походили з кіл
вихованців Києво-Могилянської академії, де твори античних
авторів становили предмет значної частини навчання. Серед
першорядних письменників цього кола: Теофан Прокопович, Іван
Величковський, Григорій Сковорода, а також такий представник
нової української літератури, як творець української версії
«Енеїди» Вергілія Іван Котляревський, Євген Гребінка чи автор
перекладу виданої 1828 р. «Іліади» Гомера Микола Гнідич.
Мотив перетворення є широко представленим у ранній
творчості поета. Перетворення дівчини в тополю з'являється у
Шевченковій баладі «Тополя», у лілею - у поезії під назвою
«Лілея», у червону калину- у думці «Вітре буйний, вітре
буйний...», у зозулю та в сову - у поемі «Марина». Якщо навіть ці
мотиви перетворень, котрі побутують, зокрема, також в усному
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українському епосі, не зачерпнуті, як підказують українські
дослідники, безпосередньо з Овідієвих «Метаморфоз», то така
«тематична зустріч» схилила Т. Шевченка до глибшого пізнання
творчості стародавнього римського поета. Теорію переселення душ,
яку вклав Одіссей у вуста героя свого твору, практично використав
Т. Шевченко 1850 р. у вірші, що починається наступними рядками:
Мені здається, я не знаю,
А люде справді не вмирають,
А перелізе ще живе
В свиню абощо, та її живе.
Купається собі в калюжі.
Мов перш купалося в гріхах.
І справді так [35, 220]
Характерно, що в Т. Шевченка у свиню перетворюються не
прості, чесні та вбогі люди, а сильні світу сього, які є причинами
зла і нещасть і котрі, як каже поет, «мир палили», «Ріками сльози
розлили, / А кров морями».
Овідієві «Метаморфози» залишили помітний слід у
Шевченковій творчості. Про те, як глибоко у свідомість
українського поета врізалася постать самого Овідія, до якого він
повертався у найрізноманітніших ситуаціях та контекстах і якого
називав одним з «найдосконаліших творінь Всемогутнього Творця
всесвіту», свідчить наступне визнання зі Щоденника рядового
Т. Шевченка, який десятий рік перебував на засланні на солдатській
службі: «Какая бесконечная и отвратительная эта пригонка
амуниции! Неужели и это ещё не в последний раз меня выведут на
площадь, как бессловесное животное, напоказ? Трудно, тяжело,
невозможно заглушить в себе всякое человеческое достоинство,
стать навытяжку, слушать команды и двигаться, как бездушная
машина. И это единственный, опытом дознанный способ убивать
разом тысячу себе подобных. Гениальное изобретение! [...] Если бы
я был изверг, кровопийца, то и тогда для меня удачнее казни нельзя
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было бы придумать [...] И ко всему этому мне еще запрещено
рисовать. Отнято благороднейшую часть моего бедного
существования. Трибунал под председательством самого сатаны не
мог бы произнести такого холодного, нечеловеческого приговора
[...].
Август-язычник, ссылая Назона к диким гетам, не запретил ему
писать и рисовать. А христианин Николай запретил мне то и
другое. Оба палачи. Но один из них палач-христианин! И
христианин девятнадцатого века, в глазах которого выросло
огро мнейшее государство в мире, выросло на началах Христовой
заповеди» [38, 318].
Другий, після Овідія, видатний стародавній римський поет,
якого не можна оминути при з'ясуванні чинників і фактів, що
впливали на формування світогляду українського поета, - це
Горацій. Уведеною в моду в епоху романтизму гораціївською
ремінісценцією образу поета-творця, протиставленого юрбі, є
створена Т. Шевченком постать поета-лірника, бандуриста у вірші
«Перебендя», яка нагадує стародавнього поета-барда, котрого не
розуміє оточення, а тому він приречений на розмову лише з Богом.
Іншим елементом античної культури, що його використовував
Т. Шевченко з метою надання героєві своїх романтичних творів ще
однієї важливої риси характеру, став творчо опрацьований поетом
мотив Герострата з Ефесу, який 350 р. до н. е. підпалив святиню
Артеміди, що вважалася за одне з семи чудес світу, за що його й
було скарано на смерть. Мотив Герострата нібито використав
Т. Шевченко для вираження позиції спротиву романтикабунтівника, враженого поведінкою тих українців, які у своїй
Вітчизні, на власній, але все «не своїй землі», стають невільниками,
глухими до зневаг і до брязкоту постійно змінюваних кайданів, і,
мов одурілі та німі, ходять відробляти панщину; покірно мирячись
з топтанням своєї гідності, вони перестають реагувати на
заподіювані їм кривди, втрачають бажання вільного життя і,
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збайдужілі на все, не живуть, а доживають, впадаючи у сплячку,
яку поет вважає смертю за життя:
Минають дні, минають ночі,
Минає літо, шелестить
Пожовкле листя, гаснуть очі.
Заснули думи, серце спить,
І все заснуло, і не знаю.
Чи я живу, чи доживаю.
Чи так по світу волочусь.
Бо вже не плачу й не сміюсь...
Доле, де ти? Доле, де ти?
Нема ніякої;
Коли доброї жаль. Боже,
То дай злої, злої
Не дай спати ходячому.
Серцем замирати
І гнилою колодою
По світу валятись.
А дай жити, серцем жити
І людей любити,
А коли ні... то проклинать
І світ запалити! [34, 367]
Після благального звернення до Бога, щоб допоміг йому жити
серцем для людей, герой Т. Шевченка впадає у гнівливий настрій,
бажання влаштувати пожежу, яке виникло з думки, що зростаюче в
його народі збайдужіння, оте «серцем замирання» і валяння
«гнилою колодою» тягнуть його на дно неволі, яка починається
тоді, коли людина звикає до відсутності свободи, приймає свою
несвободу, мирячись зі своїм жалюгідним існуванням, адже, як
пише поет:
Страшно впасти у кайдани.
Умирать в неволі.
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А ще гірше - спати, спати,
І спати на волі І заснути навік-віки,
І сліду не кинуть
Ніякого, однаково.
Чи жив. чи загинув! [34, 367]
Третій, виокремлений на початку, тип античних інспірацій у
творчості Тараса Шевченка створюють ремінісценції, почерпнуті з
українського письменства дошевченківських часів. Поклики,
зауваги, асоціації на тему Трої, Енея та його військ виступають у
вірші, присвяченому авторові української травестії «Енеїди»
Іванові Котляревському («На вічну пам'ять Котляревському») та в
повісті «Близнецы». Приклади внесення до відповідно створених
Т. Шевченком контекстів античних персонажів чи дрібних образів,
узятих із літературної та культурної традиції українців, можна
множити. Вони часті, досить очевидні й достатньо відомі, як-от
хоча б вставка про Коклесів (властиво, про Публія Горація Коклеса)
та Брутів (Люція Юнія та Марка Юнія) у поетичному посланні «І
мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в
Украйні...».
Важливе значення для розкриття поглядів Тараса Шевченка на
античну культуру має також його виховна повість «Близнецы».
Тема повісті - становлення та деградація людини в залежності від
виховних факторів. Еерой повісті Никифор Сокира своє існування
будує на життєвій мудрості предків, збагачену постійним своїм
духовним вдосконаленням. Він читає в оригіналі Гомера, Вергілія,
Горація, псалми Давидові, проявляє неабиякий інтерес до
української літератури. В античній традиції розкривається у творі
тема прославлення хліборобства (поема Геосіда «Труди і дні») і
бджільництва у руслі «Георгіки» Вергілія, четверта книга якого
прославляла бджіл як найдосконаліших творінь природи, істот із
божественною суттю, а заняття пасічника підносила до
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найблагороднішого. Так само як у авторів античності, творчість
Т. Шевченка пройнята глибокою філософською думкою про
визначальну необхідність гармонії людини та природи.
«Інтелектуальною потребою паралельного осмислення історії
рідного народу й культурного феномена античного світу можна
пояснити й постійне звернення Сокири до твору Тіта Лівія» [ЗІ,
34]. Тіт Лівій оспівував високі моральні якості людини, патріотизм,
волелюбність, мужність, звеличуючи батьківські традиції і зайняв
одне з перших місць у списку улюблених античних авторів
Никифора Сокири, обов'язкових для читання поруч із Гомером,
Геродотом, Вергілієм, Горацієм.

1.4. Трансформація античного образу Прометея
у поемі «Кавказ» Тараса Шевченка
Ще один грецький міф, який функціонує у творчості Тараса
Шевченка, - це міф про Прометея, відроджений у типово
романтичний спосіб у поемі «Кавказ». Прометей належить до
невмирущих образів людської культури. Злиття титана Прометея з
людиною, з усім народом досягає величного завершення у
Шевченковому Прометеї.
Міфологічний сюжет органічно
вплітається у художню тканину Шевченковового твору. Вся
сутність Шевченкового Прометея, «добрі ребра» й «серце» якого
розбиває орел, зведена до пафосу споконвічних страждань і
нескореності серця, що оживає і сміється. Символіка орла і
Прометея виступає паралеллю до реальної російської дійсності.
Зосередившись в міфі про Прометея лише на двох мотивахзнущання орла та безсмертя титана, - поет підвів читача до
«найбільшої і найактуальнішої проблеми своєї епохи - проблеми
співвідношення двох сил: з одного боку, сили пануючої, але хижої
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(орел) і, з іншого, - сили закованої, але уособлюючої гуманізм [22],
якою є Прометей-народ:
За горами гори, хмарою повиті,
Засіяні горем, кровію политі.
Споконвіку Прометея
Там орел карає,
Що <-)б7№Божий добрі ребра
Й серце розбиває [34, 343]
Згідно з прийнятою у романтиків засадою поєднання в одне
ціле елементів і цінностей різного культурного та релігійного
походження, Т. Шевченко трактував античні міфи як спільну
спадщину європейської культури. У власний спосіб інтерпретуючи
оживленого в «Кавказі» Прометея, він надав йому ще одне
неповторне обличчя, завдяки відповідному винесенню на перший
план найближчих поетові рис грецького титана.
Як і в Есхіла, Шевченків Прометей не бореться з Богом. Він
вірить у Його справедливість, доброту і мудрість, яка провадить
людину до добра, піддає її випробуванням та очищувальним
стражданням. Любов до людей та прагнення робити добро дає
Прометеєві «надлюдську відвагу і міць, необхідну для
протиставлення себе матеріальним силам, з думкою про піднесення
людства на вищий рівень цивілізації» [14, 234]. Прометей Есхіла,
поданий як доброчинець, який викрадає вогонь для визволення
людей із нужденного існування, виростає у Т. Шевченка до
символу серця, яке розбивають, але яке вічно залишається живим,
бо ніхто не здатен випити «живущої крові». Завдяки тому «слову
живому», що повсякчас оживлює серце, «не вмирає душа» людини,
роблячи її вільною і сповненою віри в Бога та силу «духа живого»,
через що дана українському народові «правда» «встане» зі сну.
Прометеїзм Т. Шевченка - це символічний план перенесення
вогню вічного життя, що ним надихають художники справжні
твори мистецтва. «Без разумного понимания красотьі человеку не
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увидеть всемогущего Бога в мелком листочке малейшего растения»
[39, 137], - напише поет у листі до поляка Броніслава Залеського 10
лютого 1857 р. Це заразом і план перенесення «живих правд»
усього людства, що їх осягає кожний народ іншим шляхом, до краю
козацьких могил і степів, аби доповнили вони розсіювані з вітром
по Україні думи поета-кобзаря:
0 друже мій добріш! друже незабутий!
Живою душею в Україні витай,
Літай з козаками понад берегами.
Розриті могши в степу назирай.
Заплач з козаками дрібними сльозами
1 мене з неволі в степу виглядай.
[■■■]
Вітер тихий з України
Понесе з росою М ої думи аж до тебе... [34, 347]
Поема «Кавказ» - це приклад вмілого поєднання античних
елементів з біблійними та українсько-козацькими. Цієї мети поет
досяг завдяки майстерно побудованій композиції твору, в якій
кожен елемент вимагає уважної інтерпретації, починаючи від
присвяти й епіграфа і завершуючи промовистим зверненням до
Христа, а також завершальним акордом - апелюванням до
поетового приятеля Якова де Бальмена, котрому, як підкреслив
поет, «довелось пролить / Кров добру» «Не за Україну, / А за її
ката». Така продумана побудова «Кавказу» змушує вдатись до
відбору й обмеження поля дослідження до найважливіших проблем
та з'ясування функції, що її у Шевченковому образі Прометея
виконує кожний елемент твору, а також досконало поєднані та
взаємодоповнювальні риси зображених чи лише мимоволі згаданих
персонажів. Отож, присвячуючи свою поему пам'яті полеглого у
війні з кавказькими повстанцями Якова де Бальмена, автор
розпочав «Кавказ» не зі звернення до загиблого, а від портрету
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Прометея, тобто від одного з найпрекрасніших персонажів грецької
міфології, який страждав з любові до людей. До того ж, згідно з
прийнятою у романтиків засадою інтерпретації цінностей античної
культури, оригінальний образ Прометея, створений Т. Шевченком,
став далеким відгуком ідеї, втіленої у «Прометеї закутому»
Есхіла, - український поет уміло використав її для вираження
цінності християнської традиції. З цією метою він почав «Кавказ»
епіграфом з Книги старозаповітного пророка Єремії.
Цікаво замислитись над тим, з якою метою і з яким наслідком
український романтик для переосмислення ідеї Прометея
покликався на Книги Єремії. Адже цитата, почерпнута з Біблії і
поставлена як епіграф до поеми, навіює чи навіть просто виражає
провідну думку цього твору, написаного в період «трьох літ».
Отже, перша помітна, свідомо впроваджена Т. Шевченком істотна
відмінність у створенні власного образу античного титана полягає у
тому, що зголоднілий орел, прилітаючи щодня до прикутого на
кавказьких скелях Прометея, вириває йому серце, яке щоразу
виростає, а не печінку, як у Есхіла, і не мозок, як у Юліуша
Словацького, у котрого його виїдає не орел, як у Т. Шевченка, а
шуліка. Український романтик, перетворюючи античного версію
міфу про Прометея, попередив свій твір епіграфом з Книги
старозаповітного пророка Єремії, переконаного, що Бог мусить
прийти і змінити серце людини. Саме Єремія переказав своєму
народові почуті у відповіді на молитву слова Ягве, котрий обіцяв
цей народ, що його сам же у гніві вигнав до різних земель,
повернути в безпечне місце. За пророцтвами Єремії, Ягве знову
стане Богом свого народу, щоб чинити йому добро, дати йому
«одне серце і одну засаду поведінки». Усе це зробить Бог за однієї
умови - що вони будуть Його «завжди боятись для свого добра і
своїх нащадків» (Єремія, 32: 37 - 41).
Постать Прометея - у грецькій міфології символ сприятливих
для людини надприродних сил, які полегшують її життя і
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прокладають їй шлях до подолання ворожих сил природи, виступає, починаючи від початку XVIII ст., символом поета-творця,
котрий в епоху романтизму виростає до поета-пророка і, подібно як
у Есхіла, за свою доброзичливість до людини стає символом
страждання з любові й самопожертви для людства.
У всій профетичній літературі старозаповітний пророк Єремія,
свідомо згаданий Т. Шевченком у контексті прометеїзму,
вирізняється як самотня, трагічна постать, чия місія, на перший
погляд, зазнала цілковитої невдачі за життя. Проте цю невдачу як
тріумф мали оцінити нащадки. Факт художнього воскресіння
українським поетом пророка Єремії можна розглядати як у площині
автобіографічного підтексту «Кавказу», пов'язаного з окресленням
місця поета та його ролі в духовому відродженні народу, так і в
контексті осмислення рис романтичних героїв, які вирізняються
визначеною
взірцевою
поведінкою, котра
надається до
співвіднесення з універсальними долями. Цікавим є той факт, що
образ Прометея в поемі «Кавказ» Т. Шевченко створив чотирма
тижнями раніше від відомого послання «І мертвим, і живим, і
ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні» та за
п'ять тижнів до спарафразованих «Давидових псалмів», а особливо
перед поетичним «Заповітом», що з'явився у той самий час, час
написання «Давидових псалмів».
Важливим є також і той факт, що знавці Біблії, простеживши
духовний розвиток Єремії, котрий був людиною винятково
вразливою і доброчесною, підкреслюють, що він є тим типом
пророка, найзахоплюючішою місією якого було його власне життя,
а в його особі можна простежити, як людину очищає і зміцнює
терпіння. Власне, цю чуйність і вразливість до людських страждань
і підкреслює епіграф з пророцтва Єремії, яким починається
«Кавказ»: «Кто дасть главБ моей воду,/ И очесемь моимь
источникъ слезь, / И плачуся и день и нощь о побіенньїх...» (9:1).
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Завдяки інтерпретації античного міфу про Прометея, до якої
вдавалися романтики, Шевченкова поема «Кавказ» є витриманою в
тоні біблійних пророцтв медитацією над недолею народів,
розтерзаних тираном-царатом у тогочасній російській імперії, та
гімном на честь борців за незалежність власних країн і за свободу
співвітчизників. Поетичний образ Прометея, поданий у поемі як
символ страждань із любові до людей, прислужився Шевченкові
для творення гімну на честь народів Кавказу, які борються за свою
свободу. Ця своєрідна ода на честь свободи, будучи заразом
визнанням віри поета в остаточну перемогу пригноблених Росією
народів, має підтримувати і пробуджувати в людей віру в безсмертя
універсальних цінностей, утверджуючи в них ідеї справедливості,
правди, волі, котрі, як Слово Боже, живуть і постійно
відроджуються:
Споконвіку Прометея
Там орел карає,
Що день Божий добрі ребра
Й серце розбиває.
Розбиває, та не вип 'є
Живущої крові, Воно знову оживає
І сміється знову [34, 343].
Як орел «не вип'є живущої крові» з серця прикутого до скелі
Прометея, так і російський царизм не зламає одвічного духу
свободи, що міцніє серед народів Кавказу. Т. Шевченко з
властивою йому силою поетичного таланту викриває «лицемірних»
і «Господом проклятих» тиранів у ряді творів, а особливо у поемах
«Сон (Комедія)» та «Кавказ». Невипадково ж у поемі про Прометея
поет пародіює царські маніфести, укази, офіційну пресу, які
загарбницькі починання царату подавали як акти милосердя,
доброчинства, що мали б принести освіту й «нову» культуру
«нецивілізованим» народам Кавказу.
35

Поет гостро засуджує тиранію, зло й неправду, підносить
боротьбу в ім'я правди, справедливості й волі до найвищого ідеалу,
запевняючи поборників цієї «святої справи», що сам Господь
допомагає їм:
Слава!
[...]
І вам, лицарі великі.
Богом не забуті.
Борітеся - поборете.
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая! [34, 344]
Тарас Шевченко у багатьох творах повертався до помітних у
наведеному фрагменті «Кавказу», почерпнутих із Біблії пророчих
мотивів, які дають надію, що з'явиться група вибраних людей,
котра не шляхом революції, а за допомогою слова Божого
здійснить принципову зміну існуючого ладу і поверне відроджений
християнський рай на землі. Ймовірно, поет мав на увазі трьох
провідних діячів релігійно-громадського товариства, названого
Кирило-Мефодіївським братством (1845 -1847), - Тарас Шевченко,
Пантелеймон Куліш і Микола Костомаров, автор програмового
твору братства «Книги буття українського народу».
Тарас Шевченко у створеному ним образі Прометея вивів на
перший план найважливіші й ушляхетнені Есхілом риси характеру
грецького героя, головною з яких є нічим не захитана відвага, яка
дає йому змогу до кінця зносити страждання в ім'я цінностей, що їх
він визнав за добро. Переконання, що він став доброчинцем
людства, зміцнює його сили, потрібні для знесення усіх страждань.
Тому немає на світі сили, яка б могла випити кров із Прометеєвого
серця, що його розривають, але воно «сміється знову», бо
добровільно приймає на себе страждання; ця кров, завдяки тому,
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що вона є, як у Біблії, кров'ю мученика за добру справу, стає
кров'ю життєдайною, а її джерело - серце - постійно оживає.
І допоки мучителі не вип'ють життєдайної крові з серця
Прометея, доти не помре, а буде жити душа народу і його свобода:
Не вмирає душа наша,
Не вмирає воля [34, 344].
Ніхто також не спроможний закути в кайдани «душі живої І
слова живого», яке походить від «Великого Бога» [34, 344]. Хоча,
як вже йшлося, від початку XVIII ст. Прометей, будучи справжнім
творцем, виступає як поет-творець, а поета називає «другим
богом»-творцем уже автор першої новочасної поетики Юлій-Цезар
Скаліґер (у XVI ст.). Однак у Шевченковому «Кавказі» творцем
«слова живого» є не Прометей. Джерелом «слова живого» виступає
«Великий Бог», але це слово може стати живим серед людей
завдяки слову втіленому - Богу-Людині, Богові історичному, БогуСинові, якого Творець послав спасти людей. Істотно, що поряд з
образом Прометея у Шевченковій поемі «Кавказ» фігурує й образ
«Великого Бога» Творця, образ Бога-Людини- Ісуса Христа.
Обов'язком християн, на думку поета, є не виступання проти БогаТворця та осуджу вання Його справ, а неухильне (завдяки вірі в
Бога, яка живе в людей, хоча вони й заливаються «кривавими
сльозами») очікування, коли станеться диво і зі сну «встане правда,
встане воля». За те, щоб встало це найправдивіше слово правди,
слово істини, яке ляже у фундамент свободи, а також за правдиву
християнську любов і страждав та був розіп'ятий Син Божий:
За кого ж ти розіп 'явся,
Христе, Сине Божий?
За нас добрих, чи за слово
Істини... чи, може.
Щоб ми з тебе насміялись?
Воно ж так і сталось [34, 345].
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Усі три постаті, згадані в поемі «Кавказ», - пророка Єремії,
Прометея та Ісуса Христа об'єднує непідробне прагнення чинити
добро, незважаючи на страждання, яке має глибокий сенс, позаяк
очищає і зміцнює людину, а завдяки цьому змінює її зсередини. І
пророк Єремія, і ті, хто вірує у Христа, у Шевченковому
зображенні вірять, що Бог прийде з допомогою людям і змінить їхні
серця.
Започаткований Есхілом близько 484 р. до н. е. прометеїзм, під
яким розуміють самопожертву для щастя людства і який існував від
626 р. до н. е. в старозаповітній версії Єремії та був продовжений у
християнізованій формі Т. Шевченком, може означати діяльність на
користь випробуваних тисячоліттями і вічно живих універсальних
цінностей. На додаток, шевченківський варіант прометеїзму, прямо
пов'язаний із міфологічною традицією, окрім того, що символізує
боротьбу духовно вищої, безстрашної особистості з матеріальними
силами та усіляким насильством, не закликає виступати проти
законів, установлених Богом, чий Син для спокути гріхів людства
добровільно пролив свою кров на хресті. Спокутувана стражданням
в ім'я добра кров стала кров'ю «живущою», як кров Прометея, - не
«чорною» кров'ю, а кров'ю «доброю», як кров Шевченкового друга
Якова де Бальмена, якому довелося скуштувати «З московської
чаші московську отруту» і віддати життя не за Україну, а за її ката:
О друже мій добріш! друже незабутий!
Живою душею в Україні витай.
Літай з козаками понад берегами.
Розриті могили в степу назирай [34, 344].
Присвята поеми про Прометея Якову де Бальмену може
означати також і те, що Т. Шевченко виходить поза міфологічний, а
також біблійний переказ, аби звернутись до ідейних спадкоємців
живого у віках Прометея. Відтак це є звернення до «вічної
людини», яка свідомо творить історію, вільну від брехні, гордині,
заздрощів і від помсти, що виникає з ненависті, яку може
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перемогти тільки не скуте, як Прометей, а вільне і сяюче любов'ю
слово Бога живого - Христа.
Поет-наратор, як і герой поеми «Тризна», складеної у той-таки
період «трьох літ», вірить, що Бог сили, яка творить чудеса,
поблагословить дії героїв, що ведуть до спокути землі зганьбленої, а потім забутої, хоча зрошеної чистою кров'ю, - землі,
яка була колись щасливою. Характерно, що бажання помолитися
Богові, коли вже «Встане правда! встане воля!», повертається не
тільки в аналізованій поемі «Кавказ», а й в інших творах періоду
«трьох літ», вкупі з «Давидовими псалмами» і «Заповітом», що
викликають чимало суперечок серед шевченкознавців, які
порушують проблему Шевченкового ставлення до Бога-Творця і
Бога-Спасителя фрагментарно або тенденційно.
Отже, як випливає з вищепроведеного аналізу, створений
Т. Шевченком варіант прометеїзму став однією з характерних
рис українського романтичного героя.
Докладнішого дослідження під кутом зору інспірацій та
запозичень з античної культури вимагають мова і стиль Шевченка,
який вживав типово античні персоніфіковані вирази (наприклад,
замість мистецтво - Аполлон, замість поезія - Музи тощо), а також
міфологічні порівняння й метафори. Постійний контакт зі
старожитньою культурою та античною літературою не залишався
без впливу на остаточну форму поетичної мови Т. Шевченка, яка в
середині 50-х років XIX ст., а отже, в передостанньому періоді його
творчості, ставала дедалі спокійнішою та урочистішою, що
найвиразніше помітно в Щоденнику, а особливо в листах, писаних
щораз частіше широким, епічним класичним стилем в
неісторичному розумінні цього слова. З викладених тут роздумів
випливає, що стародавня культура - і грецька, й латинська - дала
Т. Шевченкові багато імпульсів до створення конкретних
малярських картин та портретів і літературних творів, які принесли
оригінальні художні та ідейні розв'язання, що торкаються таких
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вагомих проблем, як свобода народу й особистості. Антична
культура займає в доробку Тараса Шевченка таке вагоме місце, що
без глибокого аналізу цієї теми неможливе осягнення творчості
найвидатнішого українського романтика.

1.5. Античні мотиви поеми «Неофіти» Тараса Шевченка
Поема «Неофіти» - перший твір Т. Шевченка, створений після
заслання. Поема «Неофіти» написана, як згадував у листах
Т. Шевченко, упродовж чотирьох днів і була присвячена
М. Щепкіну. Поетові дуже хотілося прочитати і почути його дружні
зауваження про події римської історії, перелицьовані на сучасність.
Саме завдяки образам римської літератури доби Октавіана Августа,
так званої золотої доби, читач побачив у поезіях Т. Шевченка
величезний біль, межу життя й смерті. Неодноразово Т. Шевченко
згадував, що він волів би бути Юлієм Цезарем: і працювати, і
малювати, і надиктовувати. «Але мені це не вдалося, - пише поет у
«Щоденнику». - За двома зайцями побіжиш - жодного не
спіймаєш. Прислів'я справедливе. Не знаю, чи вмів Юлій Цезар
малювати? Проте диктувати, говорити він міг одночасно стосовно
п'яти різних предметів, чому я особисто не вірю» [38, 63].
Тематично «Неофіти» пов'язані з подіями стародавнього Риму,
фактично- з історією Російської імперії. Твір має алегоричне
тлумачення. «Неофіти» - не суто історична, а історіософська поема.
Крізь призму історії шляхом аналогії Т. Шевченко розкриває своє
розуміння суспільно-політичної ситуації сучасної йому Росії. Поет
запрошує читача в далекий світ міфології та історії, щоб на
античному фоні виразніше накреслити образи своїх сучасників.
Історія і сучасність постійно переплітаються. Видиме почуття
історизму створюють не тільки міфологічні образи, але й
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географічні назви, імена істоичних діячів. Події відбуваються в
Римі, згадується Аппієвий шлях, Колізей, Тібр, Сіракузи.
Глибоким міфологічним символом є образ Медузи чудовиська, від погляду якого все живе перетворюється в камінь. В
Шевченка вона п'яна в шинку зі старцями спить, але «от-от
прокинеться...». У поемі «Неофіти» звучать ідеї вищого
призначення людини, саможертовності, любові до ближнього та
всепрощення. Головний герой твору - Алкід, про якого
Т. Шевченко каже: «Не неофіт новіш, / А апостол великого /
Христового слова» [35, 253]. І знову ж таки його величний та
стражденний шлях неодмінно пов'язаний з ідеєю правди, бо з
народженням Христа «Правди слово, Святої правди і любові ,
Зоря всесвітняя зішла! [35, 253]. Т. Шевченко називає Алкіда
«святим мучеником» та «новим апостолом», який ціною своєї
свободи та власного життя несе у світ правдиве слово:
... А твій син,
Єдиний твій! Апостол новий,
Перехрестившись возгласив:
- Молітесь, братія! Молітесь
За ката лютого. Його
В своїх молитвах пом 'яніте.
Перед гординею його,
Брати м ої не поклонітесь [35, 254].
Словами поеми Т. Шевченко закликає молитися не тільки за
друзів, за ближнього свого, але й за ворогів, навіть найлютіших і
найжорстокіших. Ідея євангельського всепрощення залишається
основоположною в розумінні Т. Шевченком духовної свободи:
... Припливуть
І прилетять зо всього світа
Святиє мученики. Діти
Святої волі. Круг одра.
Круг смертного твого предстануть
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В кайданах. І... тебе простять [35, 249].
Порятунок Т. Шевченко вбачає в молитві. Вона має силу
змінити серця людей, принести дійсне визволення від неправди та
гріха, оживити жертвенну любов. Молитва та любов до ближнього
просвічує людський розум, зміцнює волю людини, а серце сповнює
миром і любов'ю:
Молились,
Молилися перед хрестом
Закуті в пута неофіти.
Молились радісно. Хвала!
Хвала вам, душі молодиє!
Хвала вам, лицарі святне!
Вовіки-віки похвала! [35, 254]
Т. Шевченко переконаний, що спільна молитва, поєднана з
жертвою за Божу правду, врятує Україну. «Молитва, згідно з
Шевченком, - це дійсна і певна дорога визволення рідного краю.
Не революція, не кровопролиття і помста, але свідоцтво найвищій
Правді і то аж до смерті, поєднане зі спільною молитвою, - то
зброя непереможна, гідна християнина» [7, 35]. Говорить про це
поет позицією і словами свого стражденно-величного героя з
«Неофітів». І у своїй поемі моделює унікальну ситуацію фізичного
заневолення і духовного визволення водночас.
Поема «Неофіти» знаменувала нове піднесення в Шевченковій
творчості духу протесту проти всілякої тиранії, возвеличення
людської гідності й самопосвяти правді. Картини пізньоримської
деспотії в «Неофітах» є відображенням сучасної Т. Шевченку
російської дійсності, й поема сповнена емоційно наснаженими
антицаристськими рядками. В Шевченковій поезії постійно
співіснують правда-помста і правда-прощення (Л. Плющ). Перша
має соціальний та національний вимір, друга - моральний та
духовний, і вони нелегко і не завжди узгоджуються і в людській
душі, і в історичних діяннях людства. Т. Шевченко то поривається
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до однієї, то втишує свою стражденну душу другою. У тому й
унікальність поета - його сумління на межі оцих двох закликів, в
поєднанні яких трагізм людського буття. Адже поет свідомий того,
що зовнішню свободу можна здобути й оборонити зброєю, а
внутрішню - молитвою і всепрощенням, - це і пояснює протиріччя
у Т. Шевченка.
У «Неофітах» мотив прощення - це одна зі складових
безмежної
моральної,
сутнісної
переваги
християнської
великодушності, добра: «Добро найкращеє у світі.
То
братолюбіє» [35, 248]. Шевченкові неоф іти- це не тільки
«новобранці» християнства в язичницькому Римі, це всі ті, що
наважилися скинути з душі окови брехні й «слово правди понесли
По всій невольничій землі». Це всі апостоли волі. Рядки «Хвала вам,
душі молодиє! Хвала вам, лицарі святиє!» адресовані не тільки в
далеке тисячоліття, а й у свій час і в усі часи. Бо історія постійно
розширювала і буде розширювати коло можливих ототожнень.
Отже, Т. Шевченко зумів поєднати у собі талант художника і
талант митця слова. Його творча спадщина свідчить про широку
обізнаність з античним світом. У своїх творах він згадував
політичних діячів (імператора Октавіана Августа; одного з
дванадцяти цезарів Клавдія Нерона, який звинуватив християн у
підпалі Риму; Луція Лукулла, полководця, що розбагатів, грабуючи
завойовані області, й відомого розкішшю своїх бенкетів, - звідси і
вираз «Лукулів бенкет», котрий став синонімом до «ненажерства».
Зокрема, про нього ми читаємо в листі до Анастасії Іванівни
Толстої, дружини віцепрезидента Петербурзької академії мистецтв.
У повісті «Художник» Т. Шевченко згадав про малюнок Карла
Брюллова «Афінський вечір», на якому зображено афінську вулицю
і Перикла, котрий уславився на лише політичними та військовими
справами, а й був відомим оратором свого часу і першим
стратегом-керівником Афінської держави.
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Історики античного світу також не залишилися поза увагою
Т. Шевченка: Геродот Гелікарнаський (4 5 0 - близько 425 рр. до н.
е.), автор історичного твору про греко-перські війни, а також
давньоримський автор 142 книг «АЬ игЬе сопсійа» («Про заснування
міста») Тіт Лівій кілька разів згадуються у повісті «Близнецы»
(коли герої повісті Степан Мартинович Левицький і Никифір
Федорович
Сокира захоплено розповідають про
Лівія).
Давньогрецькі філософи Сократ і Геракліт, художник Апеллес,
скульптор Фідій, поети Гомер, Вергілій, Квінт Горацій Фланк,
Публій Овідій Назон, байкар Федр (у повісті «Капитанша» його
байки Т. Шевченко назвав прикладом легкого, загальнодоступного
читання) були для митця не лише ознакою ерудиції, це був спосіб
його власного мислення й існування.
Давньогрецький міфічний герой Прометей, перевтілені
Філемон і Бавкіда, герої «Одіссеї» та «Іліади» оживали у
малярських творах Т. Шевченка, котрі були представлені серед
десяти найкращих виставкових праць. Це роботи «Телемах на
острові Каліпсо», «Нарцис», «Нарцис та німфа Ехо», розіграні у
лотереї Михайла Щепкіна.
А метафоричне вживання імен античних богів і героїв значно
збагачувало емоційно забарвлену лексику поета. В образі муз у ряді
творів митець персоніфікував власну поетичну творчість, своє
натхнення й покликання поета. Тому його музи - то «зорі», то
«порадонька святая», «доля» чи «мати», «небога» чи «старенька
сестра Аполлона». Терпсихору, музу танців, ми зустрічаємо у
«Прогулке с удовольствием...»; про Мельпомену, музу трагедії,
читаємо у «Щоденнику» (запис за 30 червня 1857р.). Багато згадок
у Т. Шевченка про Аполлона, батька муз, про Афіну-Палладу, про
народжену з піни морської - Афродіту, Геру; героїв троянського
циклу - Андромаху, Гектора, Лаокоона, Менелая, Єлену, Париса,
Патрокла.
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В одному з ранніх малюнків можна упізнати міф про Нарциса
(1840- 1841), інтерпретований Овідієм: «Все це дивує його, бо й
справді він подиву гідний. Прагне, безтямний, себе; він і хвалить, і
хвалений - він же. Рветься до себе ж таки: сам запалює, сам же
палає. Скільки разів цілував, нерозважний, хвилю зрадливу!
Скільки разів, пориваючись шию точену обняти, Воду руками
горнув, та себе не знаходив під нею!» Чи не ці рядки, написані
гекзаметром, надихнули художника до ще одного звернення до
давньогрецького міфу - малюнка, котрий з'явився через 16 років
після першого втілення- «Нарцис та німфа Ехо». «Все ще
здивований у воду: «Любове моя нещаслива!» - Мовив останні
слова. «Нещаслива!» - долинуло з лісу».
Таким чином, можна сміливо стверджувати, що Тараса
Шевченка цікавили образи, створені еллінами, про що яскраво
свідчать листи, щоденникові записи, повісті, малюнки і поезії. Його
постійна увага до життя сучасного і минулого трансформувалася в
його багатогранній творчості.
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РОЗДІЛ ДРУГИ Й
ТАРА С Ш ЕВ Ч ЕН К О І ХРИСТИЯНСТВО

2.1.
Еволюція ідеї Бога
у творчому світогляді Тараса Шевченка
У світогляді та світовідчутті Тараса Шевченка християнство є
важливим
компонентом
мислення,
формою
сприйняття
зовнішнього і внутрішнього, критерієм оцінки людей і явищ.
Бачення Кобзарем християнства, його розуміння та усвідомлення є
особливими, такими, що відображають їх авторську інтеграцію у
власний духовний контекст універсальних цінностей.
Тарас Шевченко ішов до Бога шляхом пошуку. Цей пошук
безкінечний і відкриття тривали все життя митця. Він ні} кав Бога
як основу буття і світобудови. І врешті прийшов до Нього, як до
втілення Благодаті, Істини, Любові, давши власну інтерпретацію
вічних ідей. Попередником Шевченка на цьому шляху був
митрополит Іларіон - фундатор українського середньовічного
письменства, основоположник національної літератури. Закладена
ним традиція міцно вкорінилася у національний менталітет і
художнє мислення, була розвинена у наступні культурно-історичні
епохи.
Останні роки життя і творчості Тараса Шевченка позначені
зверненням до Біблії. Тут він шукає відповіді на складні проблеми
особистого і національного буття. У творчості митця ці питання
глибоко поєднуються і синтезуються, витворюючи світогляд
Шевченка після тривалого і важкого заслання. Біблійні теми і
сюжети репрезентують нове бачення митцем України, розуміння
волі та свободи, призначення особистості після того, як більша
половина життя була за плечима, як було підірване фізичне
здоров'я і лише сила духу давала натхнення для життя і творчості.
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Ідея Бога у Тараса Шевченка тісно пов'язана з ідеєю боротьби за
Україну.
Феномен Бога як складова творчої свідомості Тараса Шевченка
має своїм джерелом біблійні тексти, з якими поет познайомився ще
у ранньому дитинстві, а також оточення митця, що було глибоко
віруючим. Біблія інтегрувалася насамперед у світогляд, а потім і
творчість Тараса Шевченка на рівні ідей, мотивів, образів протягом
усього його життя. Питання біблійних аспектів у спадщині Кобзаря
висвітлюються у працях В. Щурата, І. Айзенштока, О. Білецького,
Л. Білецького, Л. Задорожної, Д. Чижевського, Л. Плюща, В. Барки,
В. Сулими, Р. Росовецького, І. Бетко та ін. Загалом Біблія у
контексті життя й творчості Тараса Шевченка репрезентує собою
масштабний комплекс різноаспектних проблем і питань. Його
поезія характеризується вираженим православним світоглядним
первнем, близько спорідненим із народним християнством, тими
релігійними нормами, які кристалізувалися у народному
менталітеті протягом століть від запровадження нової релігії
Руссю-Україною. Будучи учнем Академії мистецтв, Шевченко
виконував твори на біблійну тематику, що було обов'язковою
складовою навчального курсу. Відтак, мислення поета поступово
набувало релігійного за своєю суттю характеру.
Михайло Драгоманов у праці «Шевченко, українофіли і
соціалізм» охарактеризував постать поета як «євангельця» і
«біблійця». А його соціальні погляди він називав близькими до
позицій англійських реформаторів XVII ст., які ідею справедливого
ладу основували на біблійних засадах. Т. Шевченко був тісно
пов'язаний із діяльністю Кирило-Мефодіївського товариства,
позиції котрого значною мірою визначала Біблія, зокрема ідея
євангельського братерства, християнська самопожертва, чистота
серця. Відтак, Біблія надихала, інспірувала творчість Шевченка,
зокрема, Псалтир. Крім того, інтерес до Святого Письма був
зумовлений світовідчуттям і мисленням поета, його народним
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менталітетом, що сприяло природному і легкому входження норм
християнства у свідомість митця, в його сприйняття життя.
Достеменно невідомо, чи Шевченко підтримував створення
Біблії українською мовою, хоча ця ідея сформувалася саме у колі
кирило-мефодіївських братчиків. Пізніше цей задум реалізують
П. Куліш разом із І. Пулюєм й І. Нечуєм-Левицьким. Важливо, що
Шевченко завжди цитував Біблію церковнослов'янською мовою,
так само подавав алюзії та ремінісценції. Це свідчить про його
повагу до традиції. Сама мова Книги книг як певний спосіб
осягнення дійсності була живим і діючим інструментом його
творчості. Особливо значний вплив справив жанр молитви на
спадщину поета. Загалом у творчості Шевченка є багато
паралельних і споріднених із мотивами і сюжетам біблійними.
Варто додати, що часто вони перетинаються, взаємодоповнюють
один одного. Правомірною є теза В. Крекотня про певне
використання «езопівської здатності біблійних форм і формул» у
творах Т. Шевченка [31, 68].
Важливо, що християнський аспект світогляду Т. Г. Шевченка
змінювався на різних етапах його життя, що зумовлювалися
численними впливами зовнішніх і внутрішніх факторів. На засланні
для поета християнські цінності й домінанти стали визначальним
рятівним чинником. У листах до княжни Варвари Рєпніної він двічі
просив її надіслати йому переклад трактату «Про наслідування
Христові», який приписують Томі Кемпійському. А 1850 р. написав
їй: «Я теперь, как падающий в бездну, готов за все ухватиться ужасна безнадежность! так ужасна, что одна только
христианская философия может бороться с нею». А графині А.
Толстій, яка допомогла поетові вийти з ув'язнення, він написав у
листі від 9. 1. 1857 р.: «Теперь только молюсь я и благодарю Его за
бесконечную любовь ко мне, за ниспосланное испытание. Оно
очистило, исцелило мне бедное сердце. Оно отвело призму от глаз
моих, сквозь которую я смотрел на людей и на самого себя. Оно
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научило меня, как любить врагов и ненавидящих нас ... Я теперь
чувствую себя если не совершенным, то, по крайней мере,
безукорызненным христианином». Дійсно, на засланні Бог став
ближчим до Шевченка, бо саме у стражданнях людина здатна на
найбільш глибокі релігійні почуття. Водночас поет часто вагався,
свідченням чого став запис через кілька місяців у Щоденнику від
26. 7. 1857 р. про цей лист як «восторженную чепуху», написану
«второпях».
Пишучи такі «химерні письма»
(лист до
М. Лазаревського від 29. 11. 1857 р.), поет водночас задумував
поему «Марія». Як наголосив Б. Завадка, тут поет «відступив від
тексту, але не від духу євангельської розповіді» [22, 63].
Загалом говорячи про феномен Бога у творчій свідомості поета,
варто наголосити, що він звертався до біблійних мотивів,
інтегруючи сюжетно окреслені явища Біблії у власний текст. Бог,
його розуміння, осмислення біблійного контексту у творчості
Шевченка проходить кілька етапів, які були зумовлені обставинами
життя митця. Це ранній період (до арешту і заслання), засланський
період і пізній, після повернення поета на волю. Для раннього
періоду осмисленню феномену Бога притаманний романтичний
світогляд, синтез політичного й історичного аспектів, вплив
програмних документів Кирило-Мефодіївського братства. На
цьому етапі розуміння Бога Шевченком позначене традиційним
народним баченням, певним каноном, притаманним національному
мисленню. Так, у «Причинній» (1837) поет запитує у Бога, за що
він карає сироту, просить її простити. У вірші «На вічну пам'ять
Котляревському» (1838) він акцентує увагу на благанні Бога. У
«Катерині» (1838) Боже благословення є визначальним.
«Гайдамаки» (1841) репрезентують усвідомлення Бога як вищої
інстанції, яка карає, а Кобзар - старець Божий, що є найвищою
похвалою й оцінкою. Фактично на цьому етапі Бог є цілком
відповідним біблійному баченню, суто авторського його розуміння
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тут не виявлено. У «Гамалії» (1842) саме Бог є тим, хто здатний
захистити Україну і козаків, привести всіх на суд «праведний».
Ідеальний герой поеми «Тризна» (1843) отримує спасіння, його
душа на небесах у вічній славі. По-своєму інтерпретує Шевченко
Біблійні Заповіти. Для нього це нагадування Богу про виконання
обіцянок, які були дані народу й поетові. Для поета «дар
Господний, вдохновенье», сила Господа «чудесна», йому
«возможны чудеса». У творі «Розрита могила» (1843) поет запитує
Україну:
За що тебе сплюндровано,
За що, мамо, гинеш?
Чи ти рано до схід сонця
Богу не молилась.... [54, 169].
Саме відсутність молитви Богові, тобто звернення до Бога з
проханням, митець пояснює як гріх. У комедії «Сон» (1844)
Шевченко просить Бога милосердного зжалитися. Поступово у
Шевченка прориваються нотки критики чи певного супротиву,
коли у поемі «Єретик» (1845) він пише:
Небесний Царю!
Суд Твій всує,
І всує царствіє Твоє.
Розбійники, людоїди
Правду побороли.
Осміяли твою славу,
І силу, і волю [54, 201].
Така ніби претензія, що з'являється у цей час у творах поета,
ставить вимогу-прохання:
Благослови
На месть і на муки.
Благослови мої, Боже,
Нетвердії руки! [54, 201].

54

Це слова Івана Гуса, які по суті відповідають світогляду
Шевченка. І тут же він визнає правдивість Божого суду:
Не мені, Великий Господу, простому,
Судить великіє діла Твоєї волі [54, 202].
У поемі «Кавказ» (1845) Шевченко визнає велич Господа:
Не понесе слави Бога,
Великого Бога... [54,246],
наголошуючи, що «ми віруєм Твоїй силі І духу живому», бо
саме завдяки цьому
... встане правда! встане воля!
І Тобі одному
Помоляться всі язики
Вовіки і віки [54, 246].
І прагне з'ясувати:
за кого ж ти розіп 'явся, Христе,
Сине Божий?
За нас добрих, чи за слово Істини [54, 248].
І знову Бог є вищою справедливою інстанцією, як у вірші «І
мертвим, і живим, і ненарожденним...» (1845):
Умийтеся, образ Божий
Багном не скверніте.
...хто матір забуває. Того Бог карає [54, 251].
Погоджуємося з думкою Ю. Бойка-Блохина про те, що «з
біблійних мотивів, якими так захоплювалися романтики, Шевченко
вибирає лише ті, що можуть послужити йому канвою для виразу
власних почуттів і візій майбутнього у згоді з його соціальними
утопіями, політичними і національними пророкуваннями» [7, 29].
Шевченко вважає свій народ обраним, підносить його на найвищі
п'єдестали слави і почестей.
Сприймаючи та репрезентуючи власне розуміння Бога,
Шевченко позиціонує себе в якості пророка. Загалом представивши
ряд постатей пророків, їх глибоке психологічне розуміння сам поет
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виявляє максимальну ментальну і біографічну близькість із
пророком Єремією. Цей біблійний персонаж був ув'язнений за його
слово, за те, що пророкував у поневоленій чужинцями рідній землі.
Його слова, записані на сувої, були спалені царем Йоакимом. Проте
відмінність Єремії від Шевченка, як пише І. Франко, полягає у
тому, що він мав «голосити своєму народові конечність - підлягати,
коритися його найбільшому ворогові - Вавилонові ... Він чує се і
клене сам себе й свою долю, але не може говорити інакше» [48,
187]. Загалом для Т. Шевченка біблійні тексти є пророчими.
Своєрідним підсумком осмислення феномену Бога у ранній
період творчості став цикл «Давидові Псалми» (1845), де у
широкому біблійному контексті осмислюється тема стосунків
людей із Богом. Бачимо повну інтегрованість біблійної тематики у
творчу свідомість митця, її вкоріненість у світоглядні позиції
автора. Як наголошував О. Кониський, «духовним хлібом
Шевченка, можна сказати, змалку і до останку, стає Біблія і
переважно з неї Псалтир» [ЗО, 97]. Біблійно-релігійний стиль циклу
є яскраво вираженим, свідчить про те, що Шевченко писав
насамперед для простого народу, того, з середовища якого він
вийшов. Загалом біблійні псалми поділяються на історичні,
месіанські, повчальні й похвальні. Фактично жодного разу поет не
звертався до суто месіанських псалмів. Насамперед його цікавлять
етичні проблемну псалмах (1, 53, 93). Так, Т. Шевченко висловлює
переконаність у тому, що «діла добрих оновляться, Діла злих
загинуть» (псалом 1). Він звертається до Бога з проханням спасти
його душу (псалом 2). У псалмі 43 звучить сміливий заклик:
Встань же. Боже,
Вскую будеш спати.
Од сльоз наших одвертатись.
Скорбі забувати!
Смирися душа наша.
Жить тяжко в оковах!
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Встань же, Боже, поможи нам
Встать на ката знову [54, 259].
Власне, у цьому Шевченко бачить головну місію Бога - дати
звільнення особисте і національне. Він вірить у те, що «колись Бог
нам верне волю, Розіб'є неволю» (псалом 52). Адже на всьому світі
Божа «правда, І воля, і слава» (псалом 53). У псалмі 132 поет
проголосив ідею єдності народу:
Чи є краще, лучше в світі.
Як укупі жити.
Братам добрим добро певне
Пожить, не ділити? [54, 262]
Для здійснення цього, вважає митець, треба закувати
царей неситих
В залізниє пута,
І їх, славних, оковами
Ручними окрутять,
І осудять губителей
Судом своїм правші,
І вовіки встане слава.
Преподобним слава (псалом 149) [54, 263].
У сповненому пророцтв «Заповіті» (1845) Т. Шевченко
висловив свою досить сміливу і категоричну позицію, суть якої
фактично полягає у вимозі до Бога сприяти тому, аби понеслася з
України «у синєє море Кров ворожа», а до того поет «не знає Бога».
У псалмі 136 звучить мотив національного приниження, алюзії
щодо стосунків української та російської культур. У вірші «Саул»
сконцентровано думку митця про іудейських царів, утверджується
ідея невідповідності царської влади натурі й характеру селянина
Саула. Домінує тема морального виродження царів, насамперед на
прикладі Давида, критика якого по суті є політичною, навіяною
тогочасною ситуацією у країні. Шевченко використав біблійний
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псалом для створення політичного ліричного тексту. Так само він
використовує текст біблійного псалму для публіцистичного тексту:
Між царями-судіями
На раді великій
Став земних владик судити
Небесний владика [54, 260].
Далі його публіцистичний стиль посилюється і наростає по
висхідній:
Доколі будете стяжати
І кров не винних розливать
Людей убогих?
А багатим
Судом лукавим помагать?
Вдові убогій поможіте,
Не осудіте сироти,
1 виведіть із тісноти
На волю тихих, заступіте
Од рук неситих! [54, 260-261].
Таким чином усі етичні, моральні питання акумулюються
поступово у спектрі соціальному.
Другий період у творчому осмисленні Тарасом Шевченком
феномену Бога розпочався арештом за участь у діяльності КирилоМефодіївського братства і тривав довгих десять років на засланні.
Він сповнений певного глибокого розчарування, трагізму, а
водночас незламного духу митця, його непохитної віри у
воскресіння і волю України та її народу. Цикл «В казематі» (1847)
перейнятий закликами до народу молитися за Україну. Наявність
молитви передбачає звернення до Бога як вищої інстанції. Так, у
вірші «Н. Костомарову» поет пише:
Молюся! Господи, молюсь!
Хвалить тебе не перестану!
Що я ні з ким не поділю
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Мою тюрму, мої кайдани! [55, 11].
Шевченко стурбований думкою про те, що
не в Украйні поховають.
Що не в Украйні буду жить.
Людей і Господа любить [55, 12].
Проте все, що випало на його долю вважає «волею Господа»,
тому закликає годити Йому і змиритися, молитися, а також
свою Україну любіть.
Любіть її во время люте,
В останню тяжкую минуту
За неї Господа моліть [55, 13].
У поемі «Царі» (1848) звучить гостра критика біблійного царя
Давида, що є втіленням феномену царя загалом:
Бодай кати їх постинали.
Отих царів, катів людських [55, 80].
1 головною своєю зброєю поет вважає Слово, дане йому
Господом:
Ну що б, здавалося, слова...
Слова та голос —більш нічого.
А серце б'ється - ожива.
Як їх почує!..
Знать, од Бога
І голос той, і ті слова
Ідуть меж люди!... [55, 88]
У поемі «Неофіти» (1857) Шевченко виявляє інтерес до постаті
опонента апостола Павла - ідеолога іудеохристиянства апостола
Петра. В інтерпретації поета, Петро поводить себе з язичниками
так, як можна було б очікувати від Павла. Це зумовлено тим, що у
світогляді Шевченка, як і в українському народному християнстві,
образи цих двох апостолів майже зливаються, зближуються
максимально. Тож у поемі представлено розуміння Шевченком суті
новозавітної церкви, апостолів як її духовних лідерів. Син простої
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римлянки (навіть ім'я її невідоме) стає християнином, а після
розп'яття апостола Петра - й «Апостолом новим». На думку
Р. Росовецького, «апостольство Алкіда - це визнання його духовної
сили і сміливості як провідника «великого / Христового слова»,
зверненого вже до всіх народів світу. Адже цей син римлянки
співає псалом 149, а в палкій проповіді до «братії» - неофітів згадує й таку незвичну для римлянина постать, як
давньоєврейський пророк («Нехай пророка побиває»). Отак Алкід
стає апостолом того першохристиянства, котре як явище
загальнолюдської, всесвітньої та гуманістичної культури оспівував
Шевченко» [43, 362]. Саме у цьому творі поет просить Матір Божу:
Скорбящих радосте!
Пошли,
Пошли мені святеє слово,
Святої правди голос новіш!
І слово розумом святим
І оживи, і просвіти!...
Молю ридаючи, пошли.
Подай душі убогій силу.
Щоб огненно заговорила.
Щоб слово пламенем взялось,
Щоб людям серце розтопило
І по Украйні понеслось,
І на Україні святилось
Те слово. Божеє кадило.
Кадило істини.
Амінь [55, 219].
Саме мати Алкіда перетворюється на головну героїню поета, бо
вона
слова Його живії
В живую душу прийняла.
І на торжища і в чертоги
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Живого істинного Бога
Ти слово правди понесла [55, 229].
Д. Чижевський наголошував, що для Шевченка постать Христа
«залишалася центральною в історії людства та в житті окремої
людини», бо «в Ньому - разом із Божою природою був у якійсь
найвищій ідеальній формі вершок природи людської» [49, 337—
338]. Мати Алкіда прирівнюється до матері Христа своїм подвигом
любові до сина і продовженням його справи. Власне, «Псалтир» і
Євангелія були найулюбленішими біблійними текстами Шевченка,
тому модель життєвого шляху Ісуса Христа визначає модель життя
героя поеми «Тризна».
Третій період в осмисленні поетом феномену Бога складають
вірші, в яких подано ідеал суспільства, яке Шевченко прагне
бачити на рідній землі. Це твори часів після повернення із заслання.
Насамперед бачимо цей суспільний ідеал у вірші «Ісаія. Глава 35.
Подражаніє» (1859): укриє
добром та волею підбитим.
Святим омофором своїм [55, 239]
землю. Поет вірить, що «се Бог судить, визволяє
Долготерпеливих». Загалом у творі представлено «мотивний
комплекс пророцтва про вільний розквіт народу. Переосмислюючи
біблійний текст, поет кладе дуже сильний соціальний акцент, а за
«рабами» у вірші бачаться мільйони кріпаків Російської імперії, що
не могли дочекатися обіцяної «владиками» волі» [7, 349]. Поет іде
не стільки за біблійним текстом, скільки відтворює власні мрії,
особисте бачення ідеального суспільного ладу на рідній землі.
Пророцтво Ісаї викликало у нього певні асоціації, які є
визначальними для шевченкового поетичного тексту:
Оживуть степи, озера, І не верстовії,
А вольнії, широкії.
Скрізь шляхи святії
бі

Простеляться; і не найдуть
Шляхів тих владики,
А раби тими шляхами.
Без гвалту і крику.
Позіходяться докупи.
Раді та веселі,
І пустиню опанують Весели села [55, 239-240].
По суті це є розвитком біблійного сюжету і тексту, авторською
його інтерпретацією у плані соціальному.
Поема «Марія» стала вагомим кроком на шляху осмислення
митцем феномену Бога. Тут історія земного життя головної героїні
має зовсім іншу інтерпретацію, ніж у Біблії, результат того, що
Шевченко перечитував Книгу книг по багато разів. У поемі
«Марія» кардинально переосмислюється тема Благовіщеня. З
позицій христології концепція поеми відповідає єретичним
поглядам ебонітів, але ці єресі перебувають у межах християнства.
Є. Маланюк найбільш точно визначив суть такого підходу поета,
наголосивши, що «антропоцетричні і протестантські ідеї 30-х і 40-х
років XIX ст. не засвоюються Шевченком сліпо і механічно [...]. Ці
ідеї знову ж таки культивуються Шевченком на українськім грунті,
на грунті питомого українського релігійного антропоморфізму»
[35, 62]. Сам поет специфіку і неординарні сть власного
усвідомлення суті християнства окреслив у листі від 23.3.1860 р. до
свого родича В. Шевченка таким чином: «Я тілько не фарисей, не
ідолопоклонник такий, як оті християни - сіпаки і брехуни».
Головна новація Шевченка в поемі «Марія» (1859)
визначається раціоналістичним тлумаченням Благовіщення. У творі
близько до Біблії передано епізод, коли Марія та Йосип знаходять
дванадцятирічного Ісуса в Єрусалимському храмі серед равві.
Проте далі, де мовиться вже про дорослого Ісуса, Шевченко
віддаляється від Євангелія. Насамперед він звертається й уповає до
Богородиці:
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Все упованіє моє
На Тебе, мій пресвітлий раю.
На милосердіє твоє.
Все упованіє моє
На Тебе, Мати, возлагаю.
Святая сило всіх святих,
Пренепорочная, Благая! [55, 250].
Правомірно наголошує С. Росовецький, що «Шевченко явно
зберігає божественну сутність євангельського прототипу: Ісус у
поемі єдиний (коли не рахувати Іоанна Предтечу, доросле життя
котрого лишається «за кадром») позитивний персонаж, що його не
названо «вбогим»; одразу після Народження він отримує
найменування «Спасителя», «Месії», «Живого істинного Бога».
Відтак у духовному просторі твору виникає напруження: про
життєвий шлях Боголюдини належить повідати, не порушуючи
раціоналістичності та принципової приземленості оповіді. Цю
проблему розв'язує наративний прийом, за яким Марія стає
медіатором між розповідачем та Ісусом: лише в її сприйманні, ніби
її очима побачені, й показано ретельно дібрані епізоди його земного
життя» [43, 366]. Вона пішла за Сином:
За Сином праведним своїм,
1 ти пішла...
Його слова, його діла Все чула, й бачила, і мліла.
І мовчки трепетно раділа [55, 262]
Після його смерті та воскресіння вона продовжила справу
Сина:
І Ти, великая в женах!
В їх униніє і страх
Розвіяла, мов ту полову.
Своїм святим огненним словом!
Ти дух святіш свій пронесла
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В їх душі вбогії!
Хвала!
І похвала Тобі, Маріє!
Мужі воспрянулисвятиє.
По всьому світу розійшлись,
І іменем Твойого сина.
Твоєї скорбної дитини,
Любов і правду рознесли
По всьому світу [55, 264].
Шевченко звеличує і справжнє воскресіння Марії:
В людськіїt душі возобновилась,
В душі невольничій, малій,
В душі скорбящей і убогій [55, 264].
У вірші «Осія. Глава XIV. Подражаніє» (1859) Т. Шевченко
ставить питання про те, за що Господь карає Україну? І закликає:
Воскресни, мамо!..
Скажи, що правда оживе.
Натхне, накличе, нажене
Не ветхеє, не древнє слово
Розтлєнноє, а слово нове
Між людьми криком пронесе
І люд окрадений спасе
Од ласки царської [55, 269].
В одному з останніх віршів «Молитва» (1860) Шевченко
покірно просить Бога дати пута царям, силу - народу, собі - любов,
«сердечний рай». Те ж саме прохання про покарання гнобителів
народу звучить і в «Подражанії Ієзекіїлю. Глава 19» і наголошує,
що «межи людей во притчу стане. Самодержавний отой плач!»
[55, 267].
Загалом, як наголошує С. Росовецький, «біблійні мотиви не
можна розглядати лише як чисті форми, що їх Шевченко
наповнював
своїм
неповторним
індивідуальним
змістом.
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Особливості їх художньої структури, сприйняті й з лектури, і в
процесі творчості, позначилися на індивідуальній Шевченковій
поетиці, а втілені в них ідеї добра й людяності істотно
забарвлювали складну амальгаму світогляду, сприяючи водночас
урівноваженню
й гармонізації
бунтарської, революційної
свідомості. Використання біблійних мотивів стало також одним із
каналів, що ними здійснювався зв'язок творчості Шевченка з
вітчизняною давньою літературою та з народною християнською
культурою України, які на тоді ще не були досліджені й осмислені
культурологічно й історіософськи. В результаті цього зв'язку,
зокрема, збагатилася Шевченкова версія української літературної
мови завдяки церковнослов'янізмам, частково вже апробованим у
пам'ятках давньої літератури та усній християнській традиції.
Творча інтерпретація біблійних мотивів відкривала для поезії
Шевченка одне з «вікон» до світової літератури, бо прилучала до
використання
універсальної
біблійної
символічної
мови,
розпізнавання окремих «лексем» якої полегшує розуміння творів
українського генія іноземним читачем» [43, 371].
Отже, творчий світогляд Тараса Шевченка засвідчує еволюцію
бачення та розуміння поетом біблійних тем і мотивів, насамперед
ідеї Бога. Це був шлях від раннього читання у дитинстві до
глибокого вкорінення у свідомість, трансформацій у контексті
власного бачення і творчого осмислення. Феномен Бога, ідея віри у
творчому світогляді митця на різних життєвих етапах переживали
зміни і трансформації. Він романтичного і традиційного народного
сприйняття ідеї Бога Шевченко перейшов до розчарувань,
зумовлених трагедією національною й особистою, а потім до
глибокого філософсько-психологічного його переосмислення та
усвідомлення. Врешті він визнав силу християнської покори,
смирення і всепрощення.
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2.2. Синтез національного й психологічного
в інтерпретації Кобзарем біблійних мотивів
Національний і мистецький світогляд Тараса Шевченка
відображає еволюцію його творчого мислення, що відбувалася у
різні роки життя та за різних обставин. Визначальним фактором
світоглядної динаміки були зміни у житті митця, наявність різних
обставин як чинників формування життєвих позицій, особливостей
сприйняття дійсності та реакцій на неї. Загалом ці елементи
творили творче кредо митця, складали контекст його психологофілософської системи. Усе своє життя Шевченко залишався
послідовним православним християнином. Але православіє як
частина світогляду визначало його індивідуальну ментальність у
пізні роки життя. Соціум, як динамічна система розумних індивідів,
на відміну від інших живих систем біосфери, має додатковий
ступінь свободи, джерелом якого є духовна свобода людини. Для
Шевченка його духовна свобода була визначальним чинником.
Шляхи вияву і реалізації цієї свободи для поета були різними.
Так, у ранній період творчості для Шевченка сферою вияву
свободи була героїчна історія народу. Він бачив ідеал волі у
гетьманських і гайдамацьких походах, постатях народних героїв. У
пізній період творчості митець прийшов до усвідомлення того, що
воля і свобода людини реалізуються через її віру. Чим сильніша
віра у Бога, чим глибше почуття усвідомлення глибини
Божественної суті, тим більшими є шанси людини зокрема та
суспільства загалом на втілення у життя ідеалів свободи
індивідуальної та особистої.
Психологічна свідомість у творчості Тараса Шевченка
відображається через реалізацію авторського «Я», що репрезентує
становлення його особистісного світогляду. Він розвивається у
людині через спілкування у родині та соціумі, а найбільшою мірою
виражається через творчість.
Саме остання репрезентує
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усвідомлення митцем власної ідентичності, зокрема національної.
Християнство для поета є важливим чинник формування його
національної духовності. Загалом моральне обґрунтування
феномену особистості, вільної лише у рамках гуманістичної моралі,
склалося ще у києворуській середньовічній книжності. Зокрема,
його вияви бачимо у таких творах, як «Повчання» Володимира
Мономаха, «Моління» Данила Заточеника, «Слово о полку
Ігоревім». Фактично це було передренесансне мислення, в якому
домінували пошук гармонії християнських і гуманістичних
цінностей. Православне християнство швидко інтегрувалося у
руську ментальність, оскільки наш народ знайшов у християнських
цінностях елементи власної національної традиції. Найбільшою
мірою національна свідомість утвердилася за гетьманування
Богдана Хмельницького та Івана Мазепи. Передусім вона
виявлялася як у політичних позиціях гетьманів, так і у збереженні
православної віри.
В основі християнського світогляду лежить дуалізм боротьби
добра і зла. Відтак, головна мета християнського виховання - це
зміцнення волі, характеру і розвиток інтелекту. Історично і
психологічно християнський світогляд глибоко відповідає
українській духовності. Тому інтерпретація патріотизму є
актуальною у контексті християнського світогляду. Митрополит
Андрій Шептицький наголошував на тому, що різниця між
звичайним патріотизмом і християнським така, як між природою і
надприродою, етичним законом і благодаттю, душею людини без
знамення й печаті Таїнства Святого Хрещення і душею охрещеної
людини. Християнський патріотизм виключає будь-яку класову
боротьбу, найменше бажання нищити і принижувати інший народ і
окремо взяту особистість як його представника. Християнський
патріотизм основується на пошані до іншого народу, його мови,
культури, незалежності, історичних традицій. Християнський
гуманізм поважає особистість і дає їй право вибору життєвого
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шляху. Християнський гуманізм - це не концепція руйнування, а
виключна концепція служіння, допомоги, пошани, любові.
На формування світогляду Тараса Шевченка визначальний
вплив справили народне виховання (згадаймо його свідчення про
діда Івана у поемі «Гайдамаки») та християнський гуманізм. Уже на
ранньому етапі творчості героїчний світогляд в інтерпретації митця
є найвищим виміром національної свідомості. Для реалізації
справжнього героїчного начала визначальним є намір людини.
Саме він вимагає свідомої та добровільної жертовності в ім'я
високих ідеалів. Шевченко стоїть на тому, що людина, яка здатна
на героїчну дію, спроможна і на альтруїстичні почуття, зокрема
прощення, милосердя, справедливість. Тому всі його національні
герої є водночас високо моральними особистостями. Для митця
Бог - це любов, милосердя і справедливість. Психологи визначають
у християнській релігії феномен прощення як основу буття, його
втіленням є Ісус Христос - Син Божий. Тож Василь Барка цілком
правомірно
називає
Шевченка
поетом
християнського
всепрощення, що знайшло свою глибоку репрезентацію у поемах
«Неофіти», «Відьма» та ін.
Особливо глибоко прощення як
почуття-емоція відображене у вірші «Не спалося, а ніч як море».
Бачимо тут двох вояків-вартових - українця і росіянина, як
говорять про необхідність прощення. Таким чином митець і для
себе особисто приходить до усвідомлення того, що прощати треба
навіть своїх ворогів, тих, хто завдав болю. Таким чином, пережитий
біль Шевченко інтерпретує як необхідний для глибшого
усвідомлення власної суті, засвоєння певних життєвих уроків, які
визначають у результаті подальший світогляд і життєві позиції
автора.
Загалом система ідей у творчості Тараса Шевченка представляє
ті, що стали домінантами національної свідомості й дороговказом
нації. Спектр його поглядів репрезентує парадигму національної
свідомості. С. Смаль-Стоцький назвав Шевченка речником
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українського націоналізму [44]. З цим визначенням можна
погодитися з огляду на те, як розуміти націоналізм у сучасну добу,
адже кожна нова епоха дає власне прочитання спадщини митця.
Так, можна вважати Шевченка українським націоналістом,
розуміючи
націоналізм
як
«підпорядкований
завданням
вивільнення нації, створення держави, й відродження культури.
Виконує позитивну культуротворчу функцію, об'єднує народи,
інфікує їх енергією творчості» [15, 51]. З іншого боку, Шевченкові
був далекий і цілком неприйнятний націоналізм як такий, що
«підпорядкований меті піднесення своєї нації над іншими народами
і культурами, він засмічує її свідомість облудою самозвеличення,
своєрідного етнічного «нарцисизму», породжує недовіру між
народами» [15, 51].
Творчість Шевченка на різних її етапах засвідчує послідовну
метафізичну єдність із духовністю нації, глибоке розуміння і
відображення національної свідомості. Ідеї митця стали
універсальними для національної ментальності, оскільки дійсність
українського народу була дійсністю Шевченка. Як ніхто інший.
Шевченко інтуїтивно розумів, що головною причиною української
історичної бездержавності була відсутність національної свідомості
та роздвоєння національного «Я». Відтак, на порядок денний
суспільного життя він поставив ідею про необхідність духовного
переродження людини, що має здійснюватися не лише через
героїку, а й християнську моральність особистості. Репрезентацію
такої життєвої позиції бачимо у творах 1859 року, що були
написані як відгук на біблійні твори і мотиви.
«Подражаніє 11 Псалму» по суті своїй є Шевченковою
інтерпретацією біблійної тези про те, що
Господь випробовує праведного,
а безбожного й того, хто любить насилля, ненавидить душа Його!
...Бо Господь справедливіш.
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кохає він правду, праведніш бачить обличчя Його! [55, 237].
Це випробування моральністю, гуманізмом, здатністю
залишатися людиною за будь-яких життєвих обставин. Для
Шевченка саме виключно людські якості є головними чинниками
формування особистості, її світоглядних засад і принципів
діяльності. Здатність праведного побачити обличчя Господа, тобто
усвідомити і прийняти у свою душу Божественну істину і
сутність - це найвища нагорода, відповідно до Біблії. В
інтерпретації Шевченка ознакою праведності є чисте серце,
недопустимість нищити іншу людину а, отже, і народ:
Мій Боже милий, як то мало
Святих людей на світі стало.
Один на другого кують
Кайдани в серці [55, 237].
Шевченко шукав зброю протягом тривалого періоду свого
життя. Він був учасником Кирило-Мефодіївського братства,
захоплювався козацькою і гайдамацькою героїкою. Врешті, митець
прийшов до остаточного усвідомлення того, що найсильнішою
зброєю для митця і взагалі будь-кого є слово, освячене Божим
благословенням, біблійна істина і позиція віруючого християнина.
Саме таке слово здатне підняти націю з руїни і вдихнути у неї нове
життя. Тож Шевченко вигострює свою зброю і віддає її народові у
довічне користування:
Ради їх.
Людей закованих моїх.
Убогих, нищих ... Возвеличу
Малих отих рабів німих!
Я на сторожі коло їх
Поставлю слово [55, 237].
Ідеальний світ, досконале суспільство, якого очікує митець,
вибудовуються у нього на основі біблійних принципів і засад. Саме
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християнські норми моральності та добродійності складають для
нього ту основу, на якій виростає образ нового суспільства. Так, в
«Ісая. Глава 35» Шевченко репрезентує свій образ майбутньої
України, в якій панують добро і воля. Це буде тоді,
як, Господи, Святая
На землю правда прилетить
Хоч на годиночку спочить.
Незрячі прозрять, а кривиє.
Мов сарна з гаю, помайнуть.
Німим отверзуться уста; прорветься слово, як вода... [55,
239].
І знову свобода народу бачиться за умови свободи слова,
думки, ідеї, бо вони формують нову націю. Цей образ нового
суспільства Шевченко почерпнув із біблійної глави 35 книг
пророка Ісаї, що називається «Блаженство Божого народу по
муках». Там присутній образ дороги:
І буде там бита дорога та путь,
і будуть її називати: дорога
свята, не ходитиме нею нечистий,
і вона буде належати народові
його...
Дорога, шлях як концепт розвитку нації, її динамічного руху
вперед до нового життя репрезентує концепцію національного
визволення Шевченка. До нього народ повинен іти з єдиною
зброєю у руках - словом. Жодна інша зброя по силі своїй та
здатності творити націю не може бути сильнішою та могутнішою.
У вірші «Подражаніє Ієзекіїлю. Глава 19» поет творить образ
ідеального суспільства, яке настане у майбутньому. Головна умова
його існування - смерть того лева, який гнобив і нищив народ, коли
його рику не буде чути на землі:
Минуть,
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Уже потроху і минають
Дні беззаконія і зла.
А львичища того не знають,
Ростуть собі, як та лоза
У темнім лузі....
Плач великий
Вомєсто львичищого рика
Почують людей. І той плач.
Нікчемніш, довгий і поганий,
Межи людьми во притчу стане.
Самодержавний отой плач! [55, 267].
Цей мотив митець почерпнув із біблійної глави 19 книги
пророка Ієзекіїля, що називається «Жалобна пісня про Ізраїлевих
князів». Тут лев є символом того царя, що нищить народ. Все ж
його не мине кара. І тоді простелеться для народу новий шлях, який
приведе до щасливого ідеального суспільства.
Тарас Шевченко прагне розібратися у причині нещасть
України, передусім її тривалої бездержавності. Він знаходить її у
діяльності
певних
лідерів,
зокрема
гетьмана
Богдана
Хмельницького і російського імператора Петра І. Власне,
Шевченко не сприймає політику Хмельницького, вважаючи її
такою, що привела до поневолення. В «Осіі. Глава XIV» він пише:
Бог карає Україну за Богдана і Петра.
Воскресни, мамо! [55, 268].
Але, незважаючи на це,
... правда оживе.
Натхне, накличе, нажене
На ветхеє, на древнє слово
Розтлєнноє, а слово нове
Меж людьми криком понесе
Блюд окрилений спасе од ласки царської... [55, 269].
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Як бачимо, знову ж таки визначальною запорукою нового
суспільства і життя у ньому буде «слово нове». У це поняття
митець вкладає нове мислення народу - національне і патріотичне
за своєю суттю. Слово - це втілення національних ідей, які
складають світогляд нації, спосіб її мислення. Мотив покари країни
за діяльність її синів Шевченко бере з біблійної глави 14 пророка
Осії, де говориться:
Завинить Самарія,
бо стала уперта до Бога
свого, поляжуть вони від меча!
[...]
Хто мудріш, то це розуміє,
розумний - і пізнає,
бо прості Господні дороги,
і праведні ходять по них,
а грішні спіткнуться на них!
Образ ідеального суспільства у пізній творчості Тараса
Шевченка основується на біблійній тематиці та символіці, що
проектуються на слов'янську, зокрема українську дійсність.
Загалом слов'янська ідея у поезії Тараса Шевченка формується на
усвідомленні того, що український народ народився і виріс у
слов'янській сім'ї. Власне, Шевченко творить власний новий образ
України. Відповідно, неодноразово поставало питання про те, чи
був Шевченко державником, чи утверджував він принцип
національної державності? І. Дзюба щодо цього зазначає: «Він
боронив свій образ України від будь-чиїх зазіхань і принижень, він
утвердив цю нашу нову національну самоназву і наповнив її таким
змістом, якого ніхто вже не зможе ані заперечити, ані ігнорувати...
І зміст цей приростає, крім іншого, і всім тим, що пізніше дістане
трансформоване
окреслення
в
політологічних
термінах:
суверенність, незалежність, державність» [17, 41]. Відтак, біблійні
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мотиви у пізній період творчості Тараса Шевченка безпосередньо
проектуються на національну дійсність і набувають в інтерпретації
митця індивідуального психологічного забарвлення. Національна
героїка раннього періоду поступово трансформується у глибокий
біблійний патріотизм і гуманізм, що складає основу для баченням
Тарасом Шевченком власного образу ідеального суспільства.

2.3. Етичне і християнське начала
в образі шевченківської особистості
Інтерпретація біблійних образів і символів накладається на
визначальний для Тараса Шевченка його національно-політичний
світогляд, і у результаті веде до витворення феномену, який
С. Смаль-Стоцький назвав «Соборна Українська Душа» [44, 17].
У ранній романтичний період своєї творчості Шевченко відображав
цей світогляд, як правило, в історичних поемах, репрезентував його
через образи козаків і гетьманів. Історичні сюжети були для Тараса
Шевченка джерелами національної свідомості. Через інтерпретацію
гетьманщини, оцінки політичних стратегій гетьманів він постає як
речник ідеї українського націоналізму. А водночас митець
репрезентує здатність виразити людські почуття, передати
колосальний спектр емоцій. Історичні твори Шевченка є глибоко
психологічними, його персонажі репрезентують не копії
історичних героїв, а доповнюються тими рисами і
характеристиками, які у своїй сукупності відтворюють
ментальний тип українця з усіма його позитивними і
негативними рисами. Професор психології Іван Головінський
правомірно наголошує, що «дійсність українського народу була
дійсністю Шевченка. Терпіння й переживання народу були його
переживаннями. Ніхто з поетів не вмів так яскраво передати деталі
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психічних переживань та національного поневолення українського
народу чужинцями, як це зробив Шевченко» [10, 52].
У поемі «Неофіти» він визначив ідею прощення, а також
моральної вищості християнської великодушності й добра над
язичницьким світоглядом як головні. У Шевченка апостол Павло
навертає язичників до християнства актом своєї великодушності.
Посередництвом цього образу митець оспівує слово Правди. Він
просить у Матері Божої собі такого «святого слова»:
Скорбящих радосте! Пошли,
Пошли мені святеє слово,
Святої правди голос новий!
І слово розумом святим
І оживи, і просвіти! [55, 219].
Шевченко усвідомлює свою місію як Апостола нації,
духовного лідера руху за її визволення. Досягнути свободи, за
Шевченком, можна тільки через велике слово вселюдської істини.
Він прагне, щоб таке слово йшло з України:
...Ридаю,
Молю, ридаючи, пошли.
Подай душі убогій силу.
Щоб огненно заговорила.
Щоб слово пламенем взялось,
Щоб людям серце розтопило.
І на Украйні понеслось,
І на Україні святилось
Те слово, божеє кадило.
Кадило істини. Амінь [55, 219].
Тарас Шевченко дійсно пережив почуття описуваних ним
історичних персонажів власним екзистенціальним досвідом.
Готовність до цього досвіду виховувалася ще змалечку, на
розповідях діда Івана про повстання на Правобережжі 1768 року
проти польських магнатів. Тоді у душі дитини народжувалося
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почуття боротьби. З часом воно перетворилося на стійку
психологічну рису характеру митця. У результаті такого
екзистенціального досвіду Шевченко приходить до висновку, що
причина бездержавності української нації криється у
відсутності національної свідомості, роздвоєнні національного
українського «Я». Цю тенденцію він глибоко розкрив у містерії
«Великий Льох». Карл Юнг зазначав, що так само, як у психіці
людини є світло і тінь, так і збірна національна свідомість має
світло і тінь. У певні моменти перемагає те чи інше. За Шевченком,
відродження національної державності можливе за умови
духовного переродження української людини, тобто за повної
перемоги світла у душах більшості українців, а відтак - у загальній
душі нації. В інтерпретації Шевченка найбільшими ворогами
відродження національної державності є перевертні та зрадники,
особи з психікою «малоросів».
Із позицій такого світогляду викристалізовується розуміння
поетом ролі та призначення митця. Як наголошує С. СмальСтоцький, «Шевченко кладе поета нарівні з пророками, яких
«Господь, любя своїх дітей», посилає на землю людям, «свою
любов благовістить, святому розуму учить», «учить, «як в світі
жить», «благовістить любов і правду і добро, добро найкращеє на
світі то - братолюбіє». Він хоче бути пророком своєму
безталанному народові» [44, 167]. І митець цілком успішно цю
функцію реалізовує. Традиційне визначення Тараса Шевченка як
«пророка» у суті своїй є цілком виправданим і правомірним. Для
пророка характерним є бачити сучасне і майбутнє через систему
координат минулого. Шевченко репрезентує власну візійну систему
бачення світу [16, 7], в якій поєднуються три часові пояси: минуле,
сучасне, майбутнє. Минуле визначає сенс і характер сучасного,
сучасне формує майбутнє. Така формула прикладається як до долі
окремо взятої особистості, що є представником української нації,
так і всього народу.
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Причину бездержавності України у XIX столітті митець оцінює
через аналіз минулого, зокрема Козацької держави. Причому, він
детально коментує помилкові кроки українських гетьманів, які
призвели до системної кризи державності. Шевченко не ідеалізує
козаччину, а показує її глибоку і часту неорганізованість. Він
виходить із розуміння того, що ідея національної незалежності була
підпорядкована у добу гетьманщини ідеї автономного статусу
України під протекторатом іншої, сильнішої держави. Фатальне
шукання цього протекторату не дало змоги реалізуватися ідеї
самостійної державності.
Водночас пробудження історичної пам'яті для Шевченка
рівнозначне пробудженню національної свідомості. Через цей
процес він бачить можливим визволення людини, формування
Соборної Української Душі як результат переродження українських
людей, що врешті здатне привести до творення нового
національного типу. У цьому контексті Тарас Шевченко визначає
власне розуміння свободи як суто духовного чинника. Загалом
тема свободи і несвободи протягом усієї творчості залишається
визначальною для митця, до неї він звертається на всіх етапах свого
життєвого шляху. Відповідно до тих обставин він тлумачить ці
категорії, надаючи їм глибокого екзистенційного і філософського
змісту. Навіть в обставинах життєвої несвободи Шевченко не
втрачає своєї духовної свободи, що є для нього життєдайним
джерелом, визначальним аспектом його роздумів про життя і
призначення у ньому людини. Саме домінування ідеї духовної
свободи визначає нескореність і нездоланність Шевченкового духу.
Свобода у світогляді Тараса Шевченка поєднує у собі два
аспекти: соціальний і духовний. Особистість вільна лише тоді,
коли є такою у соціумі, тобто по відношенню до інших людей, а
також вільна у своєму внутрішньому світі. Тобто, вона самостійно
може приймати рішення, які стосуються її соціальної позиції та ті,
що складають її морально-етичну систему координат. Ці аспекти
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цілком правомірні та рівнозначні. Перший аспект визначається суто
соціальними і суспільними чинниками, другий - біблійними
принципами та істинами. Після заслання Шевченко системно
інтегрує біблійні засади як у свою творчість, так і життєвий
світогляд. Його морально-етична система вибудовується на основі
десяти заповідей Божих та оцінці суспільства через релігійну
призму.
Яскравим свідченням нової інтерпретації дійсності, звернення
до християнських мотивів стала поема Т. Шевченка «Неофіти»,
написана на початку грудня 1857 року в Нижньому Новгороді.
Позаду у Шевченка було тяжке заслання, попереду - невідомість.
Він повертався із заслання іншим, збагаченим досвідом і
глибокими
внутрішніми переживаннями.
Його молодечий
максималізм і прагнення до відкритої боротьби змінилися
усвідомленням складності ситуації, розумінням інертності
більшості українського суспільства. Ідеал свого борця вбачає
Шевченко в образах перших християн, які несли зерна істинної віри
у жорстокий світ римського імператора Нерона. Парадигма цього
світу проектується на тогочасне суспільство та Російську імперію.
А ті поодинокі борці за національну волю втілюються в образі
Алкіда.
Шевченко взяв за епіграф до поеми уривок із Ісаї (Глава 5): «Ия
глаголет Господь: сохраните суд u сотворите правду,
приближибося спасенне моє
прийти,
и милость моя
открывается». Цим митець виразив свою глибоку віру в Бога,
сподівання на його справедливий суд. Присвятивши твір М. С.
Щепкіну, у листі до нього поет відзначив, що відразу після
написання друкувати поему не можна. Митець розумів, що друк
твору викличе нову хвилю незадоволення і переслідувань із боку
царського уряду, політичні переслідування автора.
Водночас не писати Шевченко не міг. Творчість була для нього
реалізацією ідеї волі, прагненням заявити про свою свободу, про те,
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що не скорився і ніколи не скориться. В образах перших християннеофітів Шевченко побачив себе, свій пошук нових ренесансних
ідей для нації, нового шляху досягнення визначальної цілі свободи української людини та незалежності нації. Перші
християни Стародавнього Риму в І ст. н.е. - то образи таких, як
Шевченко. Хай їх було небагато, але вони були. Вони прийшли,
щоб покликати за собою інших, показати їм шлях. І саме таким
чином вони виконали свою життєву місію та покликання.
Дивлячись не хрест із розп’ятим Ісусом Христом, поет
звертається до Бога:
Що він зробив їм, той святіш.
Той назорей. той син єдиний
Богом ізбрстноїМарії,
Що він зробив їм? І за що
Його, святого, мордували.
Во узи кували:
І главу його чесную терном увінчали? [55, 219].
Митець співчуває розіп'ятому Христу. Водночас у поемі
відчувається розуміння поетом неминучості та необхідності жертви
і крові Христа. Саме жертва і кров Ісуса зробили безсмертними
його вчення, покликали на боротьбу інших, дали людям Віру,
Надію, Любов. Повертаючись із заслання, митець підсвідомо
остерігається нових переслідувань, тож усі сподівання покладає
лише на вищий захист - Бога. Він просить у Матері Божої
покровительства і водночас можливості для подальшої боротьби боротьби словом, здатним підняти народ:
Не дай в неволі пропадати.
Летучі літа марне тратить.
Скорбящих радосте! Пошли,
Пошли мені святеє слово.
Святої правди голос новий! ...
Щоб слово пламенем взялось.
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Щоб людям серце розтопило.
І на Украйні понеслось... [55, 219]
Митець недаремно звертається до ікони та образу Матері Божої
«ВсЪх скорбящих радость». Найдавніша така ікона знаходилася у
церкві Святителя Миколи у Лікарняному монастирі, що був
заснований на початку XII століття благовірним князем
Святославом Давидовичем, правнуком Ярослава Мудрого. Князь
Святослав прийняв чернецтво у Києво-Печерському монастирі під
іменем Микола та біля тридцяти років служив у обителі. Нині його
мощі зберігаються у Ближніх печерах Києво-Печерського
монастиря. Саме Микола-Святоша приніс до Успенського собору
Києво-Печерського монастиря ікону «ВсЪх скорбящих радость».
Від того часу цей образ мав силу чудесного зцілення. Богородиця
на цій іконі постала як заступниця всіх страждаючих і хворих. Саме
тому Шевченко після заслання, знесилений хворобами і душевними
муками, звертається до цього образу, бо він - страждущий. І
знаходить у ньому ту силу, якої шукає. Це більшою мірою суто
український образ Матері Божої. Він особливо покровительствує
Києву. Недаремно, що саме у день святкування ікони «ВсЪх
скорбящих радость» 24 жовтня (6 листопада) 1943 року Київ було
звільнено від німецько-фашистських загарбників.
У поемі «Неофіти» представлено повну еволюцію характерів
двох образів - матері Алкіда та його самого. У Римі виросла
чарівна дівчинка, яка стала жінкою і народила сина Алкіда.
Незадовго після того зійшла зоря над Віфлеємом, й Ісус Христос
приніс у грішний світ слово правди й істинної віри. За це Він був
розіп'ятий на Голгофі. Одного разу в лісі Алкід, святкуючи з
друзями за вином і розвагами, зустрів Святого Петра, який
«благовістив їм слово нове, Любов, і правду, і добро». Після того
братолюбіє відвідало душі молодих язичників й оргія стихла. Всі
слухали слова Петра, а потім пішли у катакомби за апостолом. І
відтоді Алкід став іншим, він переродився, просвітившись
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істинною вірою. Коли Петра повісили на хресті, неофітів у
кайданах відвели у Сіракузи. Серед них був і Алкід.
Після того мати вирушила на пошуки сина до Сибіру і Скіфії.
Врешті вона приходить до усвідомлення образу Нерона як такого,
кого не мине «Божий суд, Правдивий, наглий, серед шляху Тебе
осудить». Але мученики у кайданах простять тирана, бо вони брати і християни. Так Шевченко утверджує ідею християнського
всепрощення, сповідуючи біблійну заповідь: залиш суд Богові. Це
те, чого не уникне жоден кривдник. Навіть якщо його мине
людський суд, Божий настигне завжди.
Мати Алкіда, прийшовши до Риму, благає кесаря про
помилування сина. Але ж:
Чи ж кат помилує кого?
Молітесь Богові одному,
Молітесь правді на землі ... [55, 224]
Бачимо завершений у своєму формуванні характер Алкіда,
який уже став апостолом «великого Христового слова». Він
мученик, який співає у путах славу Богові. Він вірить, що
І осудять неправедних
Судом своїм правим,
І вовіки стане слава.
Преподобним слава [55, 226].
Алкід переконаний, що із внуків виростуть не месники, а воїни
Христа і
без огня, і без ножа
Стратеги Божії воспрянуть.
І тьми і тисячі поганих
Перед святими побіжать [55, 226].
В останні миті свого життя Алкід закликає людей молитися.
Святими лицарями постають неофіти в інтерпретації Шевченка.
На галері їх везуть до Риму. Тут на арені славнозвісного
Колізею Алкід співає псалом у той час, коли леопард розриває його
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тіло. Після смерті сина відбувається головний етап в еволюції
характеру матері. Вона стає зовсім іншою. В якості головної риси
зміни її внутрішньої суті тепер визначається самовладання. Загалом
самовладання, вміння контролювати себе, свої думки, слова і
вчинки є тим визначальним чинником, який дає змогу особистості,
керуючись вчасною волею, визначати свій життєвий шлях.
Самовладання веде людину до перетворення самої себе, до
позитивних змін у її суті. У розумінні Тараса Шевченка це досить
тривалий процес.
У поемі «Неофіти» мати Алкіда сягає самовладання,
пройшовши кілька стадій. Спочатку бачимо її відчай після смерті
сина:
Горе! Горе!
0 горе лютеє моє.
Моя ти доленько! Без його
Що я робитиму? До кого
Я прихилюся?..» І небога
Кругом зирнула, і о мур,
Об мур старою головою
Ударилась, і трупом пала
Під саму браму... [55, 228].
Потім мати опановує себе, стає стриманою. Таким чином
спочатку виявляється реакція особистості, що здатна на повне
опанування своїми вчинками, а з часом репрезентується реакція
матері й християнки. Врешті, саме опанування самим собою сприяє
тому, що мати Алкіда стає на остаточний шлях повного
перетворення. Потім вона
помолилась в перший раз
За нас розп 'ятому. І спас
Тебе розп 'ятий син Марії.
1 ти слова його живії
В живую душу прийняла.
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І на торжища, і в чертоги
Живого істинного Бога
Ти слово правди понесла [55, 229].
Мати стає продовжувачем справи сина, несе у суспільство
зерна його справи, поширює християнську віру. Одкровенням
звучать слова Шевченка про те, що спас її «розп ятий син Марії». У
цьому - глибока віра самого митця в істинного Бога і Сина Його.
Іван Дзюба правомірно наголошує: «І все-таки центральний
образ поеми - не Алкід та його друзі-неофіти, що обрали
жертовний шлях нової віри, а мати Алкідова. Її страждання, її
жертва - найбільші. Невимовні болі матері, в якої забирають сина,
яка втратила єдиного сина - це теж одна з постійних Шевченкових
тем, він бере на себе «ословлення» цих болів ніби за всіх матерів.
Але тут мати, як і син, не тільки жертва. Та якщо син зробив свій
вибір у мить осяяння апостольським словом, то мати - поволі й
важко, через муки втрати сина, через спроби вимолити
помилування в деспота, який оголосив себе богом . [...] Гіркосаркастичний пасаж, нібито звернений до матерів, які прийшли з
останньою надією до Нерона, звісно ж, прочитувався
Шевченковими сучасниками як дуже прозора алюзія, та й сам
собою має набагато ширший зміст» [16, 525].
Тарас Шевченко пише:
Кого благати ви прийшли?
Кому ви сльози принесли?
Кому ви принесли з сльозами
Свою надію? Горе з вами.
Раби незрячії! Кого?
Кого благаєте, благії.
Раби незрячії, сліпії!
Чи ж кат помилує кого?
Молітесь Богові одному.
Молітесь правді на землі.
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А більше на землі нікому
Не поклонітесь. Все брехня Попи й царі... [55, 224].
Таким чином він закликає людей вірити передусім у Бога,
висловлюючи при цьому недовіру до тогочасного політичного
устрою.
Загалом у характерах Алкіда та його матері Т. Шевченко
синтезував два етапи в еволюції свого світогляду. Перший героїчний, перейнятий прагнення до відкритої боротьби.
Другий - глибокого християнський, сповнений віри у Бога і
Суд Божий. Герої «Неофітів» виявляють готовність до жертовної
боротьби в ім'я християнських ідеалів. Для Шевченка ці ідеали є
втіленням національних ідеалів. Власне, у такому контексті
митець підносить і звеличує образ Матері Божої, такий, що
втілений на іконі «ВсНх скорбящих радость». Він розуміє, що у
часи страждань як його особистих, так і національних, викликаних
відсутністю української державності, саме цей образ здатний дати
сили і повести далі.

2.4.
Християнська основа
Шевченківської духовної державності
Образ Батьківщини реалізується у Шевченка через образ рідної
землі, що протиставляється чужині. За допомогою яскраво
вираженої опозиції батьківщина-чужина наголошується на
значущості першої для людини. Саме у своїй Вітчизні, як вважає
митець, людина може і здатна віднайти можливості для власної
самореалізації, втілення у життя своїх планів, поривань і думок.
Шевченко переконаний:
На чужому полі
Не співають веселої
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В далекій неволі.
І коли тебе забуду,
Ієрусалиме,
Забвен буду, покинутий
Рабом на чужині.
І язик мій оніміє,
Висохне, лукавий.
Як забуду пом 'янути
Тебе, наша славо [54, 263].
Поет написав ці слова наприкінці 1845 року, коли за плечима
було півтора десятка петербурзьких років. До того він мислив
опозицією «рідні люде
та чужі люде». З часом опозиція
батьківщина-чужина набуває не тільки більш яскраво вираженого
національного змісту, а й стає глибоко символічною. Чужиною є
для поета і неможливість реалізуватися на своїй землі, коли рідна
мова не має всіх необхідних прав, коли кращі сини свого народу
ідуть на службу до чужинця чи навіть ворога. Ці мотиви
прозвучали у віршах «На вічну пам'ять Котляревському», «До
Основ'яненка». Так, в останньому вірші ця опозиція має особливо
чітко виражений характер. Україна тут представлена як цілком
реальна - це «обідрана сирота», яка протиставляється Російській
імперії, «Московщині»:
А до того ж - Московщина...
Кругом чужі люде...
Насміються над псалом той,
Що виллю сльозами:
Насміються... Тяжко, батьку.
Жити з ворогами! [54, 53]
У листі до Я. Кухаренка Шевченко писав: «Мене тут і
земляки, і не земляки зовуть дурним, воно правда, але що я маю
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робить, хіба ж я винен, що я уродився не ксіцстом або не
французом ».
Шевченкова поема «Слепая» була написана російською мовою,
тому стала своєрідним компромісом, щодо якого митець писав:
«Плачу над нею. який мене чорт спіткав і за який гріх, що я оце
сповідаюся кацапам черствим кацапським словом». Відчай звучить
у запитанні поета: «Що нам роботи, отсшане-брате? Прать
против рожна чи заживо закопаться в землю?..» Це було
риторичне запитання, бо рішення Шевченко прийняв давно. Він
наголосив на своєму життєвому виборі щодо цього ще у поемі
«Гайдамаки», що вийшла за рік до згаданого листа. Вступ до твору
свідчить про те, що Шевченко відразу обрав для себе перший шлях
- радикальний - «прать против рожна».
Г. Грабович наголошує, що у ранній творчості Шевченка,
зокрема у поезії «Думи мої, думи мої...», сум, ностальгія за
Україною тісно переплітаються з темою загибелі волі найважливішого атрибуту й символу буття, підставового елемента
національної свідомості. Де б не знаходився поет, але його думки й
уява линуть на Україну, бо
Там родилась, гарцювала
Козацькая воля;
Там шляхтою, татарами
Засівала поле.
Засівала трупом поле.
Покине остигло...
Лягла спочить...
А тіш часом виросла могила [54, 58].
На думку Грабовича, «бінарна опозиція козацької волі (слави)
трапляється постійно і в роздумах про минуле, і в його
зображенні». Це є частиною Шевченкового «міфу України». Він
становить невід'ємну частину опозиції героїка минулого -
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колоніальне сучасне. Для Шевченка воля (як і слава) є головною
метафорою, що поєднується з «неволею»:
Немає гірше, як в неволі
Про волю згадувать... [55, 92].
Натомість Ю. Барабані зазначає, що «в опозиції «воля неволя» перший з опозитів виступає як знак утраченої батьківщини,
домінуюча складова образу України, який живе в пам'яті
невільника постійно, уві сні й увіч, як те, що об'єднує в ціле
картини любої серцю природи, звичного селянського побуту,
спогади про матір, про дитинство, мрії про тихе життя у власній
хаті понад Дніпром («Не молися за мене...», «Л...»). Друга
складова опозиції - «неволя» - асоціюється з чужиною, казематом,
кос-аральською пустелею, з тугою самотності, а втім, і ширше з
тією жорстокою, ворожою силою, котра прирікає людину на
існування «взаперті», з тими вправними «ковалями», які так уміло і
надійно скували кайдани і так міцно їх загартували, що «не
перегризти» («Самому чудно. А де ж дітись?»). Царина «неволі» не
обмежена для Шевченка Орською фортецею, солдатською
казармою, її гнітюча влада поширюється на всю безкрайню
просторінь імперії, де й той, кого не закуто в кайдани, не
почувається вільним, живе наче «на чужому полі» [1, 417].
Шевченко пише:
В неволі тяжко, хоча й волі.
Сказать по правді, не було [55, 12].
Саме пошук волі завжди залишався для поета головною метою,
бо у просторі свободи особистої та національної він вбачав
ідеальний
простір
для
індивідуальної
та
національної
самореалізації. Відчуття свободи було для поета головним
чинником досягнення того стану, коли особистість віднайшла себе,
зрозуміла своє життєве покликання, власну місію у земному житті
й усвідомила себе представником певної нації.
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Цикл Тараса Шевченка «Псалми Давидові» являє собою
вільний переспів митцем десяти псалмів із Біблії. Поет звернувся
до кращих перлин Книги Книг зовсім не випадково. Вибір псалмів
для творчого осмислення є добре продуманим. Тарас Шевченко
вибудовує власну авторську інтерпретацію тих псалмів, які
відповідали його настроям і світогляду у період «трьох літ», у яких
прозвучали ті мотиви, якими була перейнята душа поета у пізніші
роки, зокрема після повернення із заслання. Загалом серед 150
біблійних псалмів царю Давиду належить 73 псалми. Багато з них
не просто перегукуються з мотивами поезії Шевченка, а співзвучні
своєю внутрішньою глибиною і спрямованістю. Шевченко
звертається до біблійних текстів, щоб знайти своєрідне пояснення і
підтвердження того, про що він сам пише. Крик його душі
виражається духом псалмів царя Давида.
Сама постать царя Давида є близькою Шевченкові ментально і
духовно. Давид був молодшим сином Ієсея, з коліна і роду Іуди,
правнук благочестивих Вуза і Руфі. Він був обраний Господом на
царювання у віці дев'ятнадцяти років. Більша частина його
юнацького життя минула у Палестині, середовищі, сприятливому
для благочестивих роздумів і благоговійного споглядання Божих
творінь, де він усюди бачив сліди премудрості та всемогутності
Бога. Давида прославляли за те, що він переміг філістимлянського
велетня Голіафа, проте був сильний не тільки тілом, а й духом. У
Біблії говориться, що Саул (попередник царя) переміг тисячі, а
Давид десятки тисяч. В одному з боїв Саул, бачачи поразку свого
війська, поранений упав на меча і закінчив життя самогубством.
Тоді Давид, відповідно до Божественного наказу, пішов у Хеврон.
Тут його помазали на престол над коліном Іудиним, а потім і над
усіма колінами Ізраїлю. На час початку царювання йому було
тридцять років. І правив він сорок років. Він заволодів
Єрусалимом, після чого місто стали називати містом Давида, тут
була його столиця. Місто не тільки розквітло, а й стало градом
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Божим, містом великого Царя. За гріх кровозмішення рід Давида
був покараний всілякими негараздами. Цар усвідомив це і щиро
розкаявся, що видно в його Псалмі 50, який представляє собою
пам'ятку сердечного і глибокого почуття покаяння. У віці
семидесяти років Давид передав управління своїм царством сину
Соломону разом із планом будівництва храму Господнього, а також
скарби, зібрані на його зведення. Перед смертю Давид скликав з
усіх куточків свого царства величезні збори і зобов'язав усіх разом
зі своїм сином Соломоном дотримуватися повелінь Божих.
Псалми Давида ставлять його в один ряд із великими
пророками і письменниками. Загалом ці перлини світової
літератури за піднесеністю, щирістю і глибиною почуттів, величчю
і чистотою релігійного пориву не мають собі рівних. Вони
репрезентують загальносвітову мову для вираження різних
релігійних сердечних порухів і відчуттів у душах віруючих. Це
священні пісноспіви, які протягом тисячоліть сповнюють душі
віруючих силою і натхненням. Це своєрідні слова сили. Вони
відрізняються «глубоким благочестивым чувством и сердечною
теплотою, сокрытыми в них, сколько человеческих сердец
смягчили, очистили, утешили, возвысили к небу эти священные
песнопения! Сколько людей привели они к Богу чрез размышление
о Божественной премудрости, святости и любви Божией, так часто
проповедуемых и возвещаемых в этой, поистине, книг хвалений!
Кроме того, Псалтырь можно назвать еще и книгою пророчеств, в
которой ясно изображены многие черты и обстоятельства из жизни
Спасителя: так напр, предвечное Его бытие, Его воплощение,
вочеловечение, Его страдания и искупительная смерть, воскресение
из мертвых, вознесение на небо, сидение одесную Бога Отца,
распространение Его учения до концов вселенной, личное царство
и др. [...] память о Давиде никогда не умирала в потомстве, и само
Божественное Откровение многократно указывает на него, как на
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избранного помазанника Божия, от семени которого имел родиться,
и родился по плоти Спаситель мира Христос Господь» [З, І8І-І82].
Звертаючись до Псалмів Давида, Т. Шевченко заявляє таким
чином свою колосальну внутрішню мужність вести розмову із
самим Господом Богом. І ця розмова митця не стосується чогось
суто особистого, а передусім народного і національного. Таким
чином Шевченко виявляє свою близькість із біблійними співцями
псалмів.

2.5.
Біблійні теми і сюжети у
мистецькій спадщині Тараса Шевченка 1847 —1861 рр.
1847 року Тарас Шевченко був заарештований за участь у
діяльності Кирило-Мефодіївського братства. 17 березня генералгубернатор Д. Бібіков отримав у Петербурзі від попечителя
Київського учбового округу О. Траскіна донесення про існування
Кирило-Мефодіївського братства, про що повідомив начальнику
Третього відділення шефа жандармів О. Ф. Орлову. При цьому
генерал передав Бібікову Статут товариства. 22 березня начальник
III Відділу О. Орлов надіслав Д. Бібікову записку з вказівкою про
обшук у М. Костомарова, 1. Посяди, О. Марковича, О. Тулуба,
Г. Андрузького, «а также у художника Шевченки, если последний
возвратился в Киев» [57, с. 93]. Відразу ж вийшли розпорядження
0. Орлова про негайний розшук Шевченка, вказівка генералгубернатора Бібікова київському цивільному губернатору
1. Фундуклею про арешт і допит поета й інших учасників
товариства від 22 березня. 5 квітня 1847 року поет був
заарештований на дніпровій переправі біля Києва і доставлений у
будинок губернатора. При обшуку у нього вилучили листи, альбом
із віршами і рисунками, рукописну збірку «Три літа». Вирок
Шевченкові був найбільш жорстким і немилосердним порівняно з
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іншими учасниками Кирило-Мефодіївського братства: «Художника
Шевченко за сочинение возмутительных и в высшей степени
дерзких стихотворений, как одаренного крепким телосложением,
определить рядовым в Оренбургский отдельный корпус, с правом
выслуги, поручив начальству иметь строжайшее наблюдение,
дабы от него, ни под каким видом, не могло выходить
возмутительных и пасквильных сочинений». На документі
резолюція Миколи I: «Под строжайший надзор и с запрещением
писать и рисовать» [58, 130].
Навесні 1848 року політичний в'язень Тарас Шевченко був
прикомандирований в якості художника до складу наукової
експедиції під керівництвом капітан-лейтенанта О. Бутакова
досліджувати Аральське море. Сучасники свідчать про те, що
О. Бутаков був людиною свідомою і розумною, відразу зрозумівши,
що за в'язень перед ним. Він добився у начальства зарахувати поета
до 3-ї роти 4-го батальйону для охорони транспорту експедиції від
Орська до Раіма, а потім його призначають художником експедиції.
Т. Шевченко у листах, зокрема до Варвари Рєпніної, згадуватиме
О. Бутакова як свого друга за його добре і братське поводження.
Так, незважаючи на царську заборону, Кобзар фактично отримав
офіційний дозвіл малювати.
Перебуваючи у Раімській фортеці, Т. Шевченко створив
акварелі «Раім», «Раімська кріпость з моря», сепію «Шхуна
«Константин», «Ріка Іргіз», «Кріпость Іргіза-Кала», «Куб-Арал» та
ін. Особливо цікавою є акварель «Бутаков і фельдшер Істомін у
кімнаті
укріплення
Кос-Арала»,
яка
відрізняється
суто
рембрантівським світлотіньовим розв'язанням інтер'єру. У центрі
уваги митця - постаті киргизів, а сам він ніби збоку спостерігає за
ними. Шевченко глибоко входить у киргизьке народне середовище,
він стає їхнім другом, щоб зрозуміти душу нації та передати її
порухи на своїх полотнах. Цікавими з цієї точки зору є сепії
«Киргизький хлопчик топить грубку», «Киргизькі діти-жебраки»,
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«Киргизький хлопчик грається з кішкою», «Байгуші», які свідчать
про те, що український митець своїми полотнами передбачив
творчість передвижників. Шевченко розкриває соціальну суть
нації через змалювання окремих образів її представників.
Малюнок «Байгуші» дійшов до сучасників тільки по фото, проте
саме він показує те, як щиро і глибоко цікавився Кобзар
етнографічними особливостями киргизів, їх матеріальною і
духовною культурою. Він не просто малює простий киргизький
народ, а й намагається його опоетизувати, розкрити всю красу
національної душі.
Живописні твори Кобзаря часів Аральської експедиції
засвідчують рух митця до того естетичного ідеалу художника, який
він задекларував пізніше у листі до Б. Залеського від 10 лютого
1857 року: «Ботанике и зоологии нужен восторг, а иначе ботаника
и зоология будет мертвый труп между людьми. А восторг этот
приобретается
только
глубоким
пониманием
красоты,
бесконечности, симметрии и гармонии в природе» [56, 128].
Навесні 1849 року Шевченко відправляється у плавания по
Аральському морю. У цей час О. Бутаков звертається до
керівництва з проханням взяти художника в експедицію для
остаточної обробки живописних краєвидів. Перебуваючи в
Оренбурзі та протягом 1848-1849 рр. за час експедиції Шевченко
створив низку цікавих реалістичних пейзажів, зокрема «Пожежа в
степу», «Форт Кара-Бутак», «Дустанова могила», «Джангис-Агач»,
«Укріплення Раїм», «Крутий берег Аральського моря», «Низький
берег острова Ніколая», «Місячна ніч на Кос-Аралі» та інші. Ці
малюнки репрезентують динаміку творчого досвіду митця,
представляючи синтез у ньому таких рис, як топографічна
точність у зображенні краєвидів та водночас їх яскрава і
насичена емоційність. Оригінальність творів підтверджується
низкою рис, зокрема характером освітлення, розміщенням
людських фігур, позицією художника, який спостерігає краєвиди зі
92

своєрідного підвищення, завдяки чому перед глядачем постають
безмежні простори казахських степів. Шевченко відчув і
надзвичайно точно передав зовнішню і внутрішню красу природи
Казахстану, тонко опоетизувавши її, наповнивши ліричним,
епічним і навіть романтичним звучанням.
Особливою цікавою є акварель «Пожежа в степу» (1848), що
була описана автором у повісті «Близнецы». У живописній
композиції цілком і повністю домінує велична червона заграва з
язиками всепожираючого вогню. Вона займає майже половину
площі. А ключем до розуміння твору є його насичена колористика,
коли все підпорядковане одній кольоровій домінанті. Бачимо, як у
всьому відбиваються червоні відблиски від пожежі - на тихому
плесі затоки, на юртах, на кибитках і постатях казахів, навіть на
чорній хмарі, яка височіє над степом. Картина глибоко емоційна,
сповнена почуття неспокою, викликаного у душі людини
природною стихією. Акварель «Дустанова могила» по суті є
романтичним пейзажем. Тут бачимо високу могилу, її вершина
вирізняється на світлій смузі обрію. На ній - надмогильний
пам'ятник зубчатої форми. Все це у степу під вечірнім небом. Твір
сповнений почуття тривоги і смутку, що переважали у душі поета у
роки заслання. Таким же настроєм перейнятий малюнок «ДжагисАгач», у центрі якого старе одиноке дерево в безкрайній пустелі,
біля нього - постать вершника зі списом за плечима. Це дерево
казахи вважали священним, поклонялися йому. Образ джангисагача присутній і у вірші «У Бога за дверима лежала сокира»:
І кайзаки не минають
Дерева святого,
На долину заїжджають,
Дивуються з його
І моляться, і жертвами
Дерево благають.
Щоб парості розпустило
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У їх біднім краї [55, 75].
Очевидно, Т. Шевченко знав фольклорну казахську легенду
про казаха (кайзака), який порушив священну заборону і почав
рубати ліс, за що цей народ був покараний Богом і поселений у
пустинному краю. Глибоким ліричним настроєм сповнений пейзаж
«Місячна ніч на Кос-Аралі». Бачимо, як м'яке місячне проміння
розлилося по спокійній поверхні води, воно падає на кущі очерету,
три шхуни, які наче застигли недалеко від берега. Все передає
настрій глибокої задуми.
Перебуваючи в Оренбурзі та під час зимівлі, Т. Шевченко
багато працював, тому його звіт був успішним. На підставі цього О.
Бутаков порушив питання про переведення поета в унтер-офіцери і
надання йому офіційного дозволу малювати. Проте отримав
відмову через донос, що Т. Шевченко, мовляв, порушує
«высочайшее повеление» і пише вірші, малює, ходить у цивільному
одязі. Помешкання поета обшукали, відібрали два альбоми з
малюнками і записами народних пісень, листи, твори О. Пушкіна й
М. Лєрмонтова, особисті папери, фарби. На нього чекали стіни
Оренбурзької тюрми, а потім по етапу під караулом в Орськ. Далі в'язниці Оренбурга, Орська, Уральська. 1850 року Т. Шевченко
був переведений у Новопетровське укріплення, який солдати
називали «Сибірним Новопетровськом» через майже повну
відсутність природи і постійні холоди.
Беручи участь у геологічній експедиції в гори Кара-Тау влітку
1851 р. та перебуваючи у Новопетровському укріпленні у 1853—
1857 рр., Шевченко намалював пейзажі Мангишлаку. Зокрема,
акварелі «Ханга-Баба», «Вид на Кара-Тау», «Гора Кулаат», «Скеля
Монах», «Мис Тюк-Карагай на півострові Мангишлак»,
«Туркменське кладовище в долині Долнапа», «Новопетровське
укріплення з Хівінського шляху», «Сад біля Новопетровського
укріплення», багато різноманітних замальовок Мангишлацького
саду та інші. Працював поет над цими малюнками протягом усього
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часу свого перебування в Новопетровському укріпленні.
Мистецтвознавець В. Яцюк наголошує, що «ефект виразности
Шевченкових етюдів досягається наближенням малого і
вилученням подробиць, які, з погляду митця, були б художнім
баластом» [60, 245].
Знаковою та етапною для розвитку мистецького стилю
Шевченка як пейзажиста стала подорож у Кара-Тау. Саме тут
сформувався його стиль як своєрідний і багатогранний у своїх
виявах. Митець репрезентує глибоку спостережливість, вміння
передати красу гірського пейзажу, скель, солончаків, навіть
прозорість повітря, гру сонця, тобто найтонші порухи казахської
природи в її безмежності та величності. Картини сповнені настрою
тривоги, драматизму, як і душа художника-засланця, а водночас від
них віє піднесеною поетичністю, що видно на акварелі «ХангаБаба» (1851-1857). Тут Шевченко зобразив старе покинуте
туркменське кладовище на тлі далеких гір. Смисл твору передають
величезні дерева на передньому плані, які засохли без води, тільки
одне ще ледь живе. Драматизм пейзажу втілений в образах мертвих
дерев, гробниць, темних грозових хмар. Подібне кладовище
зобразив Шевченко і на малюнку «Туркменські аби в Кара-Тау»
(1851-1857). Це спонукає до глибоких роздумів про сенс і суть
людського життя, що передається через символіку кольорів,
зокрема домінування приглушених сіро-зелених, блакитних і
коричневих ТОНІВ.
Особливо цікавими є нічні пейзажі мангишлацького циклу,
наприклад, акварелі «Мис Тюк Карагай на півострові Мангишлак» і
«Скеля монах» (1853). Перед глядачем відкривається картина
берега нічного моря, над яким нависли хмари, через які
прорізається місяць. До води йде якийсь звірок, вдалині над водою
застигла таємнича громада скелі. Все сповнене загадковості та
таємничості. На багатьох малюнках Т. Шевченка зображено
Новопетровське укріплення, яке сам він називав «незамкненою
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тюрмою». Саме таким воно постає на акварелі «Новопетровське
укріплення з Хівінськго шляху». Тут бачимо пустелю, над нею небо, над яким довга і бліда хмарина. Вдалечині видніються будівлі
Новопетровської фортеці. Твір відрізняється топографічною
точністю зображення. Як наголошує М. Шагінян, у «киргизьких
степах Шевченко зріс як художник, і його сепії та акварелі,
вивезені звідти, незрівнянно вищі за академічні картини періоду до
заслання. Але треба сказати, що іскринку, яка розгорілася під
південним сонцем, Шевченко підхопив в українських степах» [53,
44].
Тарас Шевченко полюбив усім серцем киргизький і казахський
народи, що передав на своїх малюнках. В одному з листів до
Варвари Рєпніної він писав: «Киргизы так живописны, так
оригинальны, сами просятся под карандаш ... А смотреть и не
рисовать - это такая мука, которую поймет один только
истинный художник» [56, 42]. Образи киргизів і казахів на його
картинах передані опоетизовано, ліризовано, з теплотою і
співчуттям. Дослідники одним із кращих малюнків цього циклу
називають сепію «Тріо» (1857). На картині зображено побутову
сцену: на передньому плані справа бачимо сидячого на долівці
молодого казаха у національному головному уборі, він грає на
музичному інструменті, схожому формою на балалайку. Його
дружина сидить біля дверей і меле муку на жорнах. Корова реве,
заглядаючи в юрту, де лежить теля. І краса всіх цих постатей
передається за допомогою гри світлотіней, які окреслюють фігури
героїв і вигляд юрти. Подібною є сепія «Казахи в юрті», на якій
бачимо молодого казаха, який, сидячи на підлозі, розтирає щось у
череп'яній мисці. Далі молода казашка, яка помішує страву в
казані. На цих сепіях багато побутових деталей, які передають
колорит і настрій казахів. Проте головними є постаті людей, при
зображенні яких митець прагне показати їхню внутрішню і
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зовнішню красу, що проявляється в усьому - тілах, граціозних
рухах, глибоких і проникливих поглядах.
Цікавою є сепія «Пісня молодого казаха» (1851-1857), на якій
зображено молоде подружжя. На порозі юрти сидить казах і співає,
граючи на національному інструменті. Поряд із ним - задумлива
дружина, біля неї грається дитина. Світлотінь тут є основним
художнім засобом. Краса тіл постає у світлі сонячних променів на
тілах людей, які борються з сутінками. Багато сепій Т. Шевченка
присвячено казахським дітям. Зокрема, «Казахський хлопчик
розпалює грубку», «Казахський хлопчик дрімає біля грубки»,
«Байгуші», «Байгуші під вікном» та інші. На сепії «Байгуші»
(1855 - 1857) бачимо двох казахських дітей - байгушів (жебраків),
які стоять на порозі будинку з простягнутими за милостинею
руками. У руках меншого хлопчика - казанок, у старшого торбина через плече. За ними - автопортрет Шевченка-солдата. Це
свідчить про колосальне співчуття дітям, переймання їхніми
долями. Загалом названі картини особливо глибоко передають
гуманістичний характер сепій Шевченка, його сердечний і щирий
інтерес до життя і долі простого народу. Малюнок «Казашка Катя»
(1857) представляє собою жанровий портрет дівчини з каганцем.
Митець зосереджує увагу на її красивому обличчі, на яке падає
світло від каганця. Одні дослідники припускають, що позувала для
цього портрету нянька родини коменданта Новопетровського
укріплення Іраклія Ускова. Інші вважають, що це не є малюнком
конкретної людини, а авторська композиція релігійного ритуалу
казахів, пов'язаного з поминанням померлих. Але ця картина, як і
багато інших, передає повагу Шевченка до жінки - матері,
дружини, доньки, сестри.
Низка картин митця присвячені життю і побуту солдат, зокрема
сепія «Шевченко серед товаришів» (1851), що була створена під час
експедиції в гори Кара-Тау. Один із молодих друзі в-солдатів
Шевченка позував художникові, при цьому розглядаючи якийсь
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малюнок. Старший солдат сидить на долівці, п'ючи чай. Себе
Шевченко зобразив із великим крутим чолом, густою бородою, але
найбільше впадає в очі пильний і пронизливий погляд художника.
1855 року помер цар. Розпочався всеімперський процес
звільнення політичних в'язнів. Т. Шевченко дуже сподівався на
свободу, але Олександр 11 не дозволив, аргументуючи тим, що
колись поет сильно образив його матір - імператрицю Олександру
(поема «Сон»), Відображенням настрою Кобзаря у цей стала сепія
«Казарма», на якій показано жорстоку правду засланських умов.
Твір має глибокий автобіографічний зміст. Погоджуємося з думкою
В. Яцюка про те, що «сепія Тараса Григоровича «Казарма» - твір
знаменитий. І не тільки оригінальністю змісту, але й способом
художньої реалізації. Уже Шевченкові сучасники виокремлювали
цей малюнок з-поміж інших творів художника. Якось поособливому рідним він був і для самого автора, унікальність цієї
сепії очевидна [60, 174]. У спогадах про цей період Н. І. Усков
розповідає: «Живописом в укріпленні, особливо в останні роки,
Тарас Григорович займався дуже ретельно. Олійними фарбами і
аквареллю він не працював, всі малюнки зроблені сепією або
олівцем. Сюжетами для них звичайно були навколишні краєвиди і
найближчі киргизькі аули. Було написано і кілька портретів.
Усковим на пам'ять про прожитий з ним час і про самого себе
Шевченко залишив портрети: дружини коменданта Агафії
Омелянівни з старшою дочкою на руках. Каті - няні Наташиної в
киргизькому костюмі і п 'ять пейзажів. На двох з них зображені
найближчі до укріплення аули, на наших двох - комендантський сад
у перший рік його існування і в рік від 'їзду поета; п 'ятий пейзаж
являє собою краєвид самого Новопетровського укріплення з боку
моря» [9, 108].
В останні роки заслання 1856-1857 рр. Шевченко творив
полотна на біблійні, античні, літературні теми, зокрема
«Благословіння дітей», «Святий Себастян», «Мілон Кротонський»,
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«Нарцис та німфа Ехо», «Діоген», «Телемак на острові Каліпсо»,
які засвідчують його майстерність як рисувальника. Особливо
довершеними на цих картинах є постаті людей. Крім того, на
засланні художник намалював ряд портретів і автопортретів, які
передають глибину його внутрішнього образу, душевну
зосередженість, багатоаспектні психічні переживання. Домінуюча
техніка портретів - сепія, кілька виконано аквареллю й олівцем.
Саме на засланні Шевченко створив портрети польського
політичного засланця Хоми Вернера, братів Ф. М. та
M. М. Лазаревських, О. С. Бларамберга, М. Ф. Савичева,
К. А. Баженової,
коменданта
Новопетровського
укріплення
І. О. Ускова і його дружини А. О. Ускової. Шевченко таким чином
прагнув передати не тільки фізичні характеристики, а й внутрішній
світ і характер зображуваної людини.
Автопортрети цього часу представляють зовнішній вигляд
поета часів заслання, а також його внутрішній психологічний стан.
Загальний образ засвідчує мужність і незламність митця, його
нескореність. Перший автопортрет Т. Шевченко виконав 1847 року
в Орській фортеці. Тут він у солдатській уніформі, на обличчі душевні переживання, але саме вони підкреслюють мудрість поета,
у нього суворий погляд, нахмурені брови. А над усім домінує
нескореність духу. Три автопортрети Шевченко виконав сепією
1849 року в Оренбурзі. Тут бачимо велику зміну у зовнішності на
засланні. Він облисілий, очі глибоко запали, хворобливий вираз
обличчя. Таким тоді поет був насправді - результати неймовірно
складних умов заслання. На автопортреті 1851 року, виконаному
під час експедиції в Кара-Тау, Шевченко зображений із бородою,
постарілим обличчя, опуклим чолом. Очі сповнені смутку та
сховані у напівтінь. Автопортрет 1857 року представляє обличчя
хворої людини, проте в очах блиск, глибока моральна і духовна
нескореність.
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Дослідники
цілком
правомірно
вважають
найвищим
досягненням Шевченка періоду заслання серію малюнків «Притча
про блудного сина», що була створена митцем у Новопетровському
укріпленні в 1856-1857 рр. Кобзар осмислив євангельську притчу
про блудного сина, знаючи твір Рембрандта «Повернення блудного
сина». Проте Т. Шевченко використав лише назву, а сюжет твору
інтерпретував у контексті сучасного йому життя. Очевидним є те,
що митець мав намір подати сатиру на тогочасне купецтво. У
листах до знайомих і друзів художник писав про те, що хоче
представити євангельську притчу про блудного сина в особах і
звичаях сучасного йому суспільства. Ідея повільно визрівала у
творчій уяві автора. А у «Щоденнику» він зафіксував: «Мне
кажется, что для нашего времени и для нашего среднего
полуграмотного сословия необходима сатира, только сатира
умная, благородная, как «Жених» Федотова или «Свои люди
сочтемся» Островского и «Ревизор» Гоголя» [56, с. 33]. Купецьких
синів Шевченко спостерігав у казармі, куди їх відправляли на
перевиховання після того, як вони все батьківське добро витратили.
Подібні образи митець представив у повістях «Близнецы» и
«Несчастный». Урешті сатира соціальна у Шевченка виросла у
сатиру політичну. Він задумав дванадцять малюнків, але виконав
лише вісім.
Т. Шевченко не залишив послідовності малюнків серії «Притча
про блудного сина». Переважно першим дослідники називають
малюнок «Програвся в карти», який репрезентує початок
гріхопадіння молодої людини. Загалом цей малюнок має чітку
композицію, митець талановито представляє феномен простору,
вміло передає світлотіньові акценти. Далі послідовність малюнків
така: «У шинку», «У хліві», «На кладовищі», трохи окремо стоїть
«Серед розбійників». Вчені дають різні тлумачення останнього
твору, інтерпретуючи його як представлення фіналу життя чи як
самий низ морального падіння героя. Важливо, що Шевченко не
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показує головний персонаж як ініціатора злочину, він більше
постає в якості жертви чи співучасника. Особливе місце серед
малюнків займають «У в'язниці», «Кара колодкою», «Кара
шпіцрутенами». Тут образ блудного сина поданий як жертва
самодержавства. А фіналом серії є «Кара шпіцрутенами». На ній
зображено солдата перед покаранням, біля його ніг кайдани і
сорочка, жертву прив'язано до гвинтівки. Барабанщик у будь-який
момент готовий дати знак про початок покарання. Картина
сповнена трагізму і драматизму, дія відбувається на засніженому
полі,
морозного
ранку,
а
вдалині
видніється
силует
Новопетровської фортеці. У глядача складається враження, ніби
художник бачив усе це на власні очі. Загалом малюнкам серії
«Притча про блудного сина» притаманні такі риси, як пластичність
образів,
майстерність
у
їх зображенні,
багатогранність
композиційних прийомів, багатство контрастів, домінування
живописної манери над графічною.
Серія «Притча про блудного сина» пов'язана з творами
українського фольклору. Правомірним є твердження П. Білецького
про те, що «не якісь формальні ознаки, а дещо істотніше особливості образного мислення, ставлення до дійсності
споріднюють Шевченка з безвіснішії, геніальними, хоч і не
спокушеними наукою, авторами «мамаїв» та українських пісень.
До числа цих особливостей насамперед слід віднести ліризм образів
та метафоричність художнього вислову» [6, 97]. Малюнки серії
об'єднує те, що в центрі кожного - постать головного героя, який,
незважаючи на все, є досконалим у своїй фізичній красі. Серія
«Притча про блудного сина» стала лебединою піснею Т. Шевченка.
Погоджуємося з думкою В. Яцюка про те, що «серія була
розрахована і на український загал, зокрема, на простолюд. Але не
тільки на нього. Задумане Шевченком видання (в сенсі орієнтації
на можливого глядача) видається нам не менш універсальним,
аніж його «Мальовнича Україна», де не випадково тексти подано
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українською та французькою мовами. А якщо так, то образна
мова серії мала бути зрозумілою і без додаткових текстів. Нам
видається, що першовзором, який давав глядачам ключ для
прочитання Шевченкової серії, були ікони, зокрема народні. В їхній
архітектоніці закорінені і «Козаки-Мсшаї», ... і Шевченкова
притча» [60, 275].
Після заслання Т. Шевченко зміг повернутися до активного
поетичного і малярського життя. Він видав «Кобзар» 1860 року і
створив низку портретів, зокрема актора М. С. Щепкіна (виконаний
тільки італійським олівцем), негритянського актора Айри Олдріджа
(обидва 1858 р.). Останній митець хотів подарувати своєму другові,
але той відмовився, вважаючи, що твір має залишитися на
батьківщині художника. Шевченкові вдалося точно передати
зовнішній вигляд великого трагіка і його енергійний характер.
Також перу художника належить портрет ректора Університету
Святого Володимира М. Максимовича і його дружини Марії
Максимович (1859). Технікою олійного живопису виконані
«історичний» портрет генерального судді Лівобережної України В.
Кочубея.
Особливу увагу приділяв Т. Шевченко гравюрі, зокрема
офортові й аквантині. Будучи на засланні він мріяв про це,
зафіксувавшо у своєму «Щоденник}»: «Из всех искусств мне
теперь больше всего нравится гравюра. Быть хорошим гравером,
значит быть распространителем света истины, значит, быть
полезным людям. Сколько изящнейших произведений, доступных
только богачам, копилось бы в мрачных галереях без твоего
чудотворного резца! Божественное призвание гравера!» [56, 33].
Гравюра приваблює Шевченка насамперед своєю загальною
доступністю для простого народу. Він досяг суттєвих вершин у
цьому, ставши одним із видатних офортистів тогочасної Росії.
Протягом 1858-1860 рр. митець виконав у цій техніці ряд
портретів, зокрема художника-академіка Ф. Бруні, конференц
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секретаря Академії мистецтв Ф. Толстого, відомого скульптора П.
Клодта й ін. А також свої автопортрети, як «Автопортрет з свічкою
в руках», «Автопортрет у темному костюмі», «Автопортрет з
бородою», «Автопортрету кожусі й шапці» (всі датовані 1860 р.).
Автопортрети митця останніх років виконані з фотографій.
Тільки в основу автопортрету митця зі свічкою покладено
малюнок, який Т. Шевченко зробив ще у молоді роки. Переважно
це погрудні зображення, які відрізняються варіюванням фону,
типом освітлення, штриховкою та ін. Шевченко вдало синтезує
чорний і білий кольори, використовує тонові градації. Головним
для нього є зображення обличчя, адже через нього передаються
особливості характеру героя і вся гама його почуттів. Певною
мірою канонічним став «Автопортрет у кожусі й шапці» (без
бороди). Він виконаний за фотографією 1859 року, що була
зроблена петербурзьким художником А. Деньєром. Автопортрет
передає глибину образу митця, його цільність і остаточну зрілість.
Це - мислитель, який багато пережив у своєму житті, він трагічний
і сумний, а водночас досвідчений і мудрий.
Цікавим є «Автопортрет зі свічкою в руках», на якому бачимо
вміле користування Шевченком світлотінями, на яких будується
весь твір. Свічка є символом того, що він несе світло правди й
науки до людей. Техніку офорта й аквантини Шевченко
використав у таких жанрових композиціях, як «Свята родина» за
картиною Мурільо, «Притча про робітників на винограднику» за
однойменним твором Рембрандта, «Приятелі» за малюнком 1.
Соколова «Вірсавія» і за картиною К. Брюллова та ін. 1860 року
Рада Академії мистецтв присвоїла Шевченку звання академіка за
«искусство и познания в гравировальном художестве». Диплом Т.
Шевченко не встиг отримати через смерть.
В.
Яцюк наголошує, що «творчість Тараса Шевченка виразно
автобіографічна. Це твердження стає незаперечним, якщо під
«автобіографічністю» розуміти
не
тільки
безпосереднє
юз

віддзеркалення у творі власного життя митця, але її вираження
закодованого у підтексті духовного «Я», яке можна виявити,
досліджуючи художні структури та прихований психологічний
зміст. Окрім кількох десятків власне автопортретів художника в
його творчому доробку знаходимо ссшозображення в жанрових
малюнках, кількафігурні композиції з персонажами, в рисах яких
портретна схожість з автором тільки вгадується, а також
твори художника, де його «Я» репрезентовано не завдяки
автопортретному чи нстівпортретному образові, а через
контекст. У «Притчі про блудного сина» наявні всі зазначені
модифікації образу автора» [60, 276]. Саме тому Т. Шевченко
зримо чи незримо присутній на всіх своїх малярських полотнах, як і
поетичних текстах. Його духом перейнятий кожен його витвір. Він
живе у своєму «Кобзарі» та мистецькій спадщині.
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ЗАКЛЮ ЧНЕ СЛОВО
П ропоноване
дослідж ення
дає
поштовх
для
ш евченкознавчих пош уків у напрямку актуальних для
шевченкознавства питань і проблемних ракурсів, які
передбачаю ть активне наукове спілкування. Н аукове
забезпечення студій творчості у цих темах передбачає
виразне, чітке відмеж ування від кон’ю нктурних суспільних
аспектів і звернення до художньої наповненості мистецького
доробку Т. Ш евченка. Сьогодні перед дослідникам иш евченкознавцям и
стоїть
надваж ливе
завдання:
продукувати якісні ш евченкознавчі праці, які б не
зам и к ал и ся на вн ут р іш н ь ом у- власне українськом у контексті. Запропонований проект є провадж енням студій
над
творчістю
Т. Ш евченка у зв ’язку
зі
світовим
літературним процесом, маю чи на меті репрезентацію
комплексного дослідження рецепції біблійних образів, мотивів
і сюжетів, античні ремінісценції, національні культурні коди
у творчості Т. Ш евченка, враховуючи відповідний історикокультурний контекст, у результаті чого з ’ясовуються
особливості художніх зв ’язків Ш евченкової творчості зі
світовою літературою. Ц е виявить поступальний рух у
напрямку розкриття нових горизонтів досліджень, які
достосовую ться до великої актуальної теми: вивчення
української літератури у світовому літературном у
контексті.
Об’єктом дослідження є поетична та прозова творчість
Т. Ш евченка, спільно з його мистецькою спадщиною та
епістолярним доробком (адже, лише за умови залученн я всієї
повноти матеріалів з ’ясовується художня індивідуальність
Т. Ш евченка), а також Біблійні тексти, твори світової
літератури (античної доби).
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Предметом дослідження є з ’ясування ролі Т. Ш евченка у
розбудові світового літературного процесу, виявлення
закономірностей розвитку української та інших світових
літератур відповідної епохи (епох), різних видів контактних
зв ’язків,
типологічних
подібностей,
взаємовпливів
у
сполученні з рисами унікальності. Метою дослідження є
з ’ясування місця творчості Т. Ш евченка у світовій літературі,
враховуючи історико-культурний т а суспільно-історичний
контексти, дослідивши біблійні та античні алюзії в текстах
поета. Я к
наслідок проблем но-тем атична площ ина
ш евченкознавчих дослідж ень набуває адекватної повноти
осмислення творчості Т. Ш евченка.
Основними літературознавчими методами, використовуваними
в ході роботи над вирішенням завдань запропонованої теми, є:
компаративістичний (у широкому значенні терміна), що взаємодіє з
філософією, психологією, культурологією, теорією літератури і
дозволяє порівнювати художні явища різних часів і літератур задля
виявлення своєрідності підходів та спільних ознак розвитку;
історико-літературний, який допомагає відтворити динаміку
літературного процесу; герменевтичний метод інтерпретації тексту,
що передбачає заглиблення в його багаторівневу структуру із
системою алюзій; феноменології, зорієнтованої на дослідження
авторського «я», його акту свідомості, та рецептивної естетики, що,
навпаки, віддає перевагу читачу, його читацьким реакціям, а також
культурно-історичний, що передбачає осмислення літературного
процесу у зв’язку з відповідним культурним середовищем, та
постколоніальну критику як спосіб переоцінки попередніх
здобутків.
Запропонована наукова тема не має аналогів в Україні.
Результати дослідження використовуватимуться для популяризації
постаті та творчості Тараса Шевченка у світі.
Оксана Сліпушко, Анна Шаповалова
ні

IN TR O D U C TIO N

The scholar research at the Taras Shevchenko National University
of Kyiv is a fundamental part of its development, future research and
high rating. The main strategy and research is the program:
“Modernizing the social development of Ukraine in the parameters
of Social Globalization”. On 200th anniversary of Taras Shevchenko's
birth the new theme of “Taras Shevchenko’s artistic individuality and
the world literature process” was started within the program.
Research dedicated to the poetry and prose of Taras Shevchenko in
relation to his artistic legacy and letters (by this way Taras
Shevchenko's artistic individuality will be found out as well). New
analysis of his body of work in the context of Biblical texts and world
literature (Antique Ages, Romanticism: English, German, French,
Polish, and Russian literature from the end of XVIII-XIX century);
The mission of this theme is about definition of Shevchenko's place
in the literature world, including historic and cultural and historic and
social contexts. Also, it is about exploration of Taras Shevchenko in
European and global literary criticism through investigating of biblical
and antique allusions in the texts, and applying to the main figures in
English, German, Polish, Russian and some other literatures.
This book is the first part of the monograph “Taras Shevchenko’s
artistic individuality and the world literary context”. Antiquity and
Taras Shevchenko's works and Christianity and the artistic legacy of
Kobzar will be determined in it. The second part of the monograph will
include definition of Taras Shevchenko's body of work in connection
with the European romantics.
Oksana Slipushko, Anna Shapovalova

Chapter I
TARAS SHEVCHENKO AND AN TIQ U ITY

1.1. The role of Antique culture in forming of the outlook and
aesthetic basis of Taras Shevchenko
Ancient art is part of the Ukrainian culture and spirituality. The
special geographical location of Ukraine conduced the reception of the
ancient traditions. The theme "Taras Shevchenko and antiquity" is part
of the Ukrainian cultural genesis.
The ancient or Greco-Roman literature chronologically covers VIII
century BC - V century AD and includes a literature of ancient Greece
and Rome. During this unique period in Europe, the defining literary
genres and philosophy, aesthetics, rhetoric, art and architecture, exact
and natural sciences initiated.
During the period of Kievan Rus Ukraine adopted ancient culture
directly and indirectly as well. The neighboring state of Kievan Rus
Byzantine Empire was the direct heir of ancient Greece. In IX - X
centuries Byzantium was considered as the center of the world culture.
In the cultural and political development of Ukraine-Rus (Kievan
Rus Ukraine), in its choice of Greek Orthodox Byzantine version of
Christianity the role of Byzantine Empire was unquestionable. That is
why Byzantine hagiography, apocrypha, natural scientific works,
didactic literature, collections of aphorisms etc. were represented so
widely in the territory of Kievan Rus. A collection of aphorisms, short
stories and tips "Bee" were especially popular, it were translated from
Greek in the late twelfth century. In addition to quotations from the
Bible, and Byzantine authors there are quotes of ancient writers and
philosophers. The epistles of "Church Fathers" (Vasyl Kesariysky, Ivan
Zolotousty, Ivan Damascene), had particular importance, they not only
formed Byzantine Christian literature, but also created the new genres.
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Many old original and translated stories ("On Barlaam and Josaphat",
"On Alexis, the man of God," "Alexandria" and others) contained
antique themes and motives, it enriched Ukrainian literature and
folklore.
Grand Culture of Ukraine-Rus never broke the connections with the
ancient world, it was a part of this universal culture, which later formed
the whole western culture and everything that we call European culture
today. The principle of kalokagathia - the harmony of physical and
spiritual perfection - moved from antiquity to the Ukrainian mentality in
a natural and organic way.
In the Renaissance and Baroque periods the antiquity spread over
Ukraine primarily through Latin poetry, prose, religious, philosophical,
poetic, rhetorical treatises. Ostroh School, Kiev College, Stavropigiy
Brotherhood of Lviv, the Kyiv Mohyla Academy and other institutions
thoroughly studied the works of Aristotle, Plato, Cicero, Greco-Roman
poetry, Greek and Latin languages. Ukrainian poets, theologians,
philosophers wrote their works in Latin and Greek, organically acquiring
ancient aesthetics, poetry, versification, ideological and philosophical
systems, individual images, motifs and themes (Yuriy Drogobych, Pavlo
Rusin from Krosno, Kasian Sakovich, Innokentiy Gisel, Lazar
Baranovych, Feofan Prokopovich, Grigoriy Skovoroda etc.).
The new page of assimilation of ancient culture in Ukraine is
connected with the name of Grigoriy Skovoroda. In the philosophical
works of a thinker the antiquity was presented in the form of references
to famous authors (Plato, Socrates, Demosthenes, Epicurus, Aristotle,
Marcus Aurelius, Plutarch), which were ideologically close to Ukrainian
philosopher, in the form of allusions, quotations of creative rethinking.
Weight of ancient themes, images, stories in Ukrainian literature is
explaining the conformity of appearance of the "Aeneid" by
Kotlyarevsky as the first significant work of modem Ukrainian
literature. The fact that the new Ukrainian literature began with
converted classical works of ancient literature, is not accidental. In
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addition, the success of "Aeneid" of Kotlyarevsky proved the popularity
of the works of ancient authors in Ukraine among Ukrainian readers.
Work of Kotlyarevsky identified burlesque as one of the major genres of
modem Ukrainian literature at the time of its formation.
Shevchenko came to literature, when burlesque and travesty
retreated into history, giving way to a new literary direction romanticism. Considering the long and fruitful traditions of reception of
antiquity in Ukrainian culture, the intensive absorption of ancient topos
in Taras Shevchenko's creative works of Romanticism period is very
logical and natural. In the story "Artist" (1856) by means of his character
expresses the attitude to the antiquity: "... I completely understand how
you need to study antiques and generally life and art of the ancient
Greeks" [37, 17 2 - 173]. These words became an artistic manifesto of
T. Shevchenko.
The subject of ancient influences on the creativity of T. Shevchenko
violated in literary studies repeatedly. Some aspects were worked out by
Franko,
O. Beletsky,
S. Savchenko,
V. Chubach,
M. Bilyk,
Y. Malanyuk, B. Janisch, M. Laszlo-Kutsiuk, Y. Mikitenko.
As for the comprehensive research of ancient topos in the works of
Taras Shevchenko, in this case, we should mention two works of
M. Shah-Maystrenko, the author of the monograph "Shevchenko and
antiquity" (1992) and "Shevchenko and ancient culture" (1999). The
latter offers a holistic understanding of a single chain of Ukrainian
spirituality and its origins to the reader. It reveals the source of ancient
impacts of T. Shevchenko and throws light on his view of antiquity.
Moreover, it draws Ukrainian national image of the world in relation to
the spiritual priorities of ancient Greek and Roman authors.
Yurii Mikitenko, a researcher of ancient heritage in Ukrainian
literary discourse and creativity of T. Shevchenko in particular [see. 17],
divided the antique topos in the poet's works into three levels, which
systematically convey the logic of its use. In the first (upper) level there
are records of historic figures (writers, artists, philosophers, statesmen),
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mythological images and characters of literature, quotes, idioms,
maxims, comparisons and painting works. The second (middle)
level contains explaining of functioning ancient topos in the creative
mind of the poet, which in the opinion of the researcher shows "a deep
organic reception antiquity" [32, 210] in his poetry. This is a level of
motivation, transformed stories, reminiscences, allusions, conscious and
subconscious parallels. The deepest third level of reception topos of
ancient poetry of T. Shevchenko is archetypal or perceptive.
On the first level, the researcher is convinced that "this visible to the
naked eye artist's level of erudition already began to take shape in the
cultural environment of Mr. Engelhard's apartments" [32, 208].
Obviously, a servant of Mr. Engelhard met educated people and the
connoisseurs of ancient culture in the master's environment, so far
before moving to St. Petersburg. And these meetings, even accidental,
left indelible traces in his sensitive soul. The ancient culture, that has
been spread over the territory of Ukraine in various forms, at
Shevchenko times had a great impact on all the spheres of Ukrainian
spiritual life, and remained an integral part of general education of
Shevchenko's contemporaries, and of his own as well. Mr. Engelhard's
moving to St. Petersburg, the then center of progressive Russian culture,
was a crucial point in Shevchenko's life. It captured young Shevchenko
with its unique nature, the majestic beauty of architectural ensembles,
works of art, and here a Muse came to him for the first time in his life
and he felt himself a poet.
The Antiquity reminded about itself in St. Petersburg at every turn:
in educational establishments, in historical architectural monuments,
sculptural allegories and personification. In those days, when
Shevchenko was obtaining his education as an artist, the academism
with the trends of classicism dominated in the art. As a manifestation of
classic style, academism in the art was blossoming in Europe at those
times. In Russian literature of the early nineteenth century Romanticism
prevailed, but in St. Petersburg Academy of Arts classicism remained
ii6

the leading position. Both in romanticism and classicism the ancient
themes played a very important role.
The studying from Vasyl Shiryaev contributed to the development
of the artist and his general education. There poet made himself familiar
with the works of ancient art. He spent his free time in the Summer
Garden, especially during white nights, copying the statues on his
paintings. Once Ukrainian artist Ivan Soshenko met him near the statue
of Saturn. This acquaintance dramatically changed the fate of
Shevchenko. In V. Shiryaev's studio Shevchenko created his first
painting composition "Oedipus, Antigone, Polynices".
Prior to the redemption of serfdom during 1835 - 1837 years.
Shevchenko creates ancient drawings on the subject: "The Death of
Lucretia," "Apollo Belvedere", "Heraclitus", "Architectural reliefs",
"Alexander Macedonian trust his doctor Philip" "Death of Virginia".
Shevchenko's pictures, mentioned in the story "Artist": "Mask
Laocoon", "Chairman Lucius Vera", "Chairman of Genius",
"Germanicus", "Dancing Faun", "Death of Socrates" "Midas, hung by
Apollo" were made in 1836-1837. Shevchenko's artworks, performed in
academic manner, marked a deep immersion in the world of ancient
mythology and history.
The years of study at the Academy of Arts under the guidance of
Karl Bryullov was of great importance for the personal formation of
Shevchenko-artist, also contributed to the further development of
Shevchenko-poet. While exile to Novopetrovsk fortification
Shevchenko performed a series of drawings related to the Academy on
the ancient theme. His novels in Russian, his diaries, letters organically
absorb antiquity from the language of the writer and his characters.
Ancient historical and mythological names function as a concise
evaluation of the works of ancient authors, and in allegory,
personification, comparisons, metonymy and so on.
When Shevchenko comes to St. Petersburg, he plunged into rich
classic-themed environment. While studying in V. Shiryaev he takes
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part in the painting of interior of important public buildings, including
the Senate and Synod, the Bolshoi Theater, he draws the ancient statues
of the Summer Garden. Obviously, with the initiative of Vladimir
Shiryaev, who taught students to draw "mythological and historical
figures", in 1835 - 1836 Shevchenko creates multifigured and
multidimentional compositional drawings of ancient history,
demonstrating knowledge and sense of ancient history and mythology.
Since in 1836 Ivan Soshenko introduces Shevchenko to the circles of
Academy of Arts, the poet attend it as an auditor and working in famous
Plaster room, taking lessons from famous artist classicist Karl Bryullov
who "... Had strictly forbidden to draw the inspiration from anything
except the Bible and ancient Greek and Roman history." At the time of
redemption of serfdom in 1838 p. poet has studied "The Journey of
Younger Anacharsis to Greece» by J. Barthelemy, "Odyssey" in Russian
translation by 1. Martynov, key research in Russian translations from
English, including "History of Ancient Greece, its colonies and
conquests" by J. Hillis and "History of decline and destruction of the
Roman Empire" by E. Gibbon. He also got to know the works of
Kotlyarevskyi, G. Derzhavin, V. Zhukovsky, Pushkin, full of ancient
images and motifs, and what is the most important - with the play
"Oedipus in Athens" by V. Ozerov, to which Shevchenko created a
picture of the same name.
T. Shevchenko studied Ancient mythology reading some Russian
translations (of V. Hederikh and A. Millen) and poetry (Epistles by
Horatius). Also he read Homer's "Iliad" in translation of M. Gnedich.
Thus the ancient topos of Shevchenko was formed: in painting and
in a poetry, and accompanied him throughout his life.
The weight of antique images, names, allegories increases in the
works of civil sound, in satire and invective and anti-imperial character,
that reflected the general European romantic tradition. The image of the
chained and crucified in the rock Prometheus in his poem "Caucasus"
(1845) symbolizes Caucasus and Ukraine crucified by tsarist Russia and
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poet's soul, crucified with pain. The image of undefeated Prometheus
becomes more emphasized by its symbolic sound in the context of
Romanticism (for example, "Prometheus uninhibited" by P.-B. Shelley).
According to A. Bielecki, the artistic role of the Greek titan in the work
of Shelley was not as dramatic as in "Caucasus" [see. 4]. Hence the term
"Prometeyizm of Shevchenko", it defines anti-tyrant motives.
The events of historiosophical poem "Neophytes" (1857) date back
to the Roman era the history of the emperor Nero (1 cent. BC), But is
actually an allegory for expanded political realities of the Russian
Empire during the reign of Nicholas I. "Here Roman antiquity articulates
important social and philosophical issues concerning despotism of
power, totalitarianism and art, the individual and the crowd, spiritual
stoicism, the eternal conflict between good and evil, right and wrong,
continuity of traditions of spiritual development in conditions of brutal
totalitarian pressure "[32, 209]. The defining images of the poem are
neophyte-Christian Alcides and his mother who followed her son and
converted to banned Christian faith and thus, like her son, doomed
herself to death. In the poem we see detailed images of the GreekRoman historical and mythological topos: Leta, Decius, Nero,
neophytes, Hynek, Penates, Hymen, Capitol, synod, hetero, Venus,
Pharisees, Appian Way, Priapus, orgy, Faun, amphorae, Kiprida,
Syracuse Medusa, Senate, Caesar, patrician, Jupiter, plebeian, Tiber,
strategists, Zeus, Scipio etc., that is indicating a deep classical education
and erudition of the author. The poem was created 13 years after the
"Caucasus", this fact shows a tendency to accumulation and more
intensive application of antiquity. Shevchenko's prose, especially
"Diary” and a story "Artist” also represents this thesis. In his prose "the
ancient topos appears in rhetorical or fictional feature, often in the form
of mythological metonymy: Saturn is time; Hebe, the same as sirens, is a
beautiful woman; Cleopatra, Venus, Aurora are Morning stars; Baucis
and Philemon is a harmonious couple. Castor and Pollux are true
friends; Orpheus is a skilled musician, Bacchus is a drunkard,
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Lucullus is a glutton, etc." [32, 210]. Antiquity featured in the form of
different speech, allegory, personification, comparisons, and metonymy.
In poetry and prose the writer widely used the names of ancient
philosophers and masters of speech (Socrates, Heraclitus, Demosthenes),
poets and thinkers (Homer, Aeschylus, Virgil, Ovid, Horace, Aesop,
Phaedrus), artists (Phidias), Emperor (Octavian Augustus, Nero, Decius)
and many works of art displayed stories of ancient mythology and
history. For example, on the drawing "Narcissus" mythological image is
very close to H. Skovoroda's interpreting in the work of the same name,
and his drawings "Narcissus and the nymph Echo" (1856) or
"Telemachus Kallipso Island" (1856) demonstrate brilliant knowledge of
ancient classics.
The second - intermediate - level confirms a deep harmonic
reception of antiquity, which is functioning as ancient topos in the
creative mind of the poet (level of motivation, transformed stories,
reminiscences, allusions, conscious and unconscious parallels). It is
incorrectly to believe that Shevchenko got his first idea of ancient
literature only in the studio of V. Shiryaev in St. Petersburg, where he
read popular books and looked at classical subjects. However, it is
logical to talk about much earlier acquaintance of 12-13-year-old
Shevchenko with ancient heritage indirectly through literary works that
used antique motifs. Mainly, they show us the motive of human vanity
and the transience of human living in the face of eternity, which sounded
in Horace's ode "To Maecenas" (Vol. 1, Ode 1) and came to teenage
Shevchenko through the song "To every city temper and Law" by
H. Skovoroda. The use of the same motif in the introduction to the poem
"Dream" ("In all their own destiny...", 1844) demonstrates its
suggestibility in the outlook of the poet. Earlier this motif sounded in the
song of Vozny in "Natalka Poltavka" of Kotlyarevsky where the work of
H. Skovoroda was redone very accurate. So, we can say that from
childhood, when Shevchenko, as evidenced by his poem "To
A. O. Kozachkovsky"(1847), "copied" Skovoroda's works and to the
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last poetic "farewell” poem "Should 1 give up, my friend...” (1861),
where the poet calls a Muse to go to Aesculapius' banquet, Antiquity
was an integral part of his artistic cosmos.
Obviously H. Skovoroda was the first to favour the interest in
ancient culture in the soul of a poet, captivated him since childhood. In
the story "Gemini" Shevchenko mention Skovoroda as a friend of Fedor
Sokyra, the one of the heroes of the story. In the same novel Shevchenko
called Skovoroda "Diogenes of our days." In the preface to the
unrealized edition of "Kobzar" the poet suggests that Skovoroda could
become a great national poet like Robert Bums if "he would not been
confused by Latin language” (the negative attitude to the Latin is typical
for all romantic poets including Shevchenko).
Another important source from which Shevchenko drew his
knowledge of ancient culture was humorous and satirical Ukrainian
poetry of XVIII century; the translations of ancient authors into
Ukrainian, which resulted into imagery of travesty and burlesque - a
form of transfer of foreign language poetry - are important means of
dissemination and revival of ancient Ukrainian literature in XVIII
century.
Intensive use of burlesque by Ukrainian poets of XVIII - early XIX
century is the result of objective reasons. Remaking of classical works
from Roman literature by Ukrainian poets was linked to the great
popularity of these works among the educated circles of Ukrainian
society.
A number of motifs, allusions to Ovid, Horace, Sophocles, Greek
and Roman mythology are referred to a mid-level. Shevchenko often
compared his fate to the fate of exiled to "Cimmerian land" Ovid and
perceived it as a "perfect creation." The consequence of capture of Ovid
works (with the most complete translation of that times by
K. Rembovsky) in his poetry are considered to be the motives of
transformation (metamorphosis) in such Shevchenko's works as
"Thought" ("Wind lush", 1838), "Poplar" (1839), "Owl" ( 1844), either
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transformation of distraught mother into owl or transformation of a girl
into poplar or arrowwod and others. A motif from the last part of the
"Metamorphoses" about reincarnation is deeply rooted in texture of
metempsychosis in poetry "It seems to me, though I don't know..."
(1850): "It seems to me, though I don't know, / That people do not really
die. But just crawl into / A swine or a thing akin, and live... " 1
In Shevchenko's poetry in different variations we can encounter the
motive of Oedipus ("Blind" "Princess," "Witch," "Kings"), but here,
obviously, we deal with the content homology of ancient Greek myth
and Shevchenko interpretations that have their roots in the deepest
sources of the Bible.
The most typical in terms of structural reception of classical
mythology in the poetry of Shevchenko is a poem "Blind" (1842). This
romantic work is a precise compositional, structural, and narrative
reflection of the ancient Greek myth about King Oedipus, who killed his
father by ignorance and unconsciously became his own mother's
husband, and when he knew the truth, he blinded himself. The same as
one of the central myths of ancient Theban cycle, reproduced in the
Sophocles tragedy "Oedipus the King", he moved the structure of the
Oedipus' poem into the poem "Blind" which was created according to
the realities of Ukrainian society. Shevchenko's poetic research of the
sin of incest and parricide as the biggest taboo in human community is
happening in the Ukrainian conditions grounded on the mythological
basis. This psychological phenomenon that was considerably later
named after S. Freud "Oedipus complex", or subconscious, and took a
shape of the theory of psychoanalysis. Thanks to ancient myth's impetus
and influence T. Shevchenko could understand and explain it in the
following lines: "It is true that individual God and the devil in our soul
is, even something so terrible that goes up to the cold heart, as though it
expand a little bit, mind it" - about collisions in the poem "Blind". Some
1 The complete Kobzar. The poetry of Taras Shevchenko.Translated from the Ukrainian by Peter Fedynsky. Glasgov
publications, 2013. P. 316.
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of the researchers are interpreting these words as the worrying of the
poet because the poem is in Russian; however, both circumstances of the
emergence of his other works in Russian, and myth-poetic system of the
poem, the poet's entire lecture of all his poetic heritage, in terms of the
reception of antiquity confirm this hypothesis. And those displays of
human nature that Shevchenko calls "so terrible", "now understand by S.
Freud and Carl Jung as repressed subconscious traumatic principle in the
human psyche" [32, 211]. At this example we can see the profound
impact of ancient topos, which promotes the formation of important
constants in Shevchenko's work of art.
The use of antique motifs in the most sacred, meditative creations of
poet is very important. Thus, Franko was the first who pointed out the
similarity of motives of Shevchenko's "Perebendya" (1839) to the odes
of Horace «Odi profanum vulgus et arceo» («Ode to a stupid crowd"),
where the scientist considered the tune of "opposition of poet to ambient
publicness." However Horace's motive of poet supremacy over society,
over materiality, motive of being a poet, which is patronized by gods,
gaining a sound of a detached introspection, poetic concentration,
existential self as ontological status of poetic creation in Shevchenko's
creativity. In this context, there is no acute rejection of "crowd", such as
in Pushkin's poem "Mob", in which we see the same motive of Horace
and is fully fall under the canons of Romanticism.
There are Horace's motifs in "Behest" (1845), where researchers
found reminiscences of the ode "To Melpomene" (III, 30, another name
- "A monument to myself1). Horace's ode to Melpomene - muse of
tragedy, glorify poetic inspiration as God's gift and claims the glory and
the eternal memory of the poet. Shevchenko's "Behest" clearly
underlines contamination of ancient, national and foreign literary
traditions and folklore, combined with European in creation of a
masterpiece of the national (Ukrainian) literature.
The third - the deepest level in reception of ancient poetry topos in
Taras Shevchenko's poetry can be called archetypal or perceptual.
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Shevchenko's creativity covers the totality of Ukrainian people's life,
and it's expressed in the key characters, archetypes that define the whole
theme of his poetry and substantial nature of Ukrainian ploughman's
life. The poet's outlook saturated with the cult of nature, the earth,
which is determined by human morality and beauty. K. Jung understood
archetypes as the authentic and original idea of the world of humankind,
nature, material things, etc., encoded in the memory of modem man and
unapproachable for their rational explanation; he meant both "collective
unconscious" and "collective memory" - a set of images not only of
themselves but also as their primary schemes that have appeared in
myths, and through them in literature and the arts. In the interpretation
of the H. Fry, the archetypes are the literary images that are perceived as
an art element, created by specific author, but in actual embodies the
overall experience. "Shevchenko's peculiarity consists in the using of
ancient Greek and Mediterranean culture archetypes in the process of
creating his own poetic characters and symbols assimilation by
unconscious conversion and rewriting of ancient mythology. The reason
of this phenomenon may he in mythopoetic type of thinking and creative
mind of the writer and his discourse as creator of myths"[32, 211].
From early works - "Thought" ("It is hard and difficult to live in the
world..."), "My thoughts, my thoughts...", "Pcrcbcndya" to the last
"Should I give up, my friend..." artist's sign system of poetic language
has not changed. In the works of the poet a distinct tendency to
sacralization of characters' categories is very clear (Yuri Mikitenko),
such as Word, Fortune, Muse, Freedom, Glory, Mother, Grave, Paradise,
Heaven and others. In addition, they act not just as images or tokens, and
formed into philosophical categories, concepts and maxims. It is
important that a category of characters have the similar functional use in
classical Greek and Roman literature, aesthetics, were the basic
categories of philosophy, poetry, drama. When the poet deliberately
humiliates himself in the first poetry triptych "Destiny" ("...You'll be
someone someday, ” - yon said, once / [...] But you lied. / What did we
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amount to?"), he probably do not realize that such an apparent modesty
for further glorification of ancient rhetoric typical method is typical
example of mythology devices. Shevchenko addresses to Muse, Fortune
and Glory, as to friends; he sees Word as a guardian of ordinary people
("I am the guardian of their terms / words raise up ..." - "Imitation of
Psalm 11" - 1859); poplar or viburnum conceived as fully alive, there is
a visible transformation of mother in the owl and cherry garden looks
like an eternal archetype of oils grove in Athens. The image of the
mother is archetypal in Shevchenko's poetry and he shows its
mythologem in the broadest ranges - Mother of God, witches, goddess,
disgraced woman, Moira (fate) and indicates by K. Jung, on the
development of archetype of the higher female creature that symbolizes
the course of history and mythological time, generational change,
mortality and immortality, an attempt to overcome the fatal power allconsuming time (Chronos) and others.
In the last poem of Taras Shevchenko "Should I give up, my
friend...”, namely in the second part "Still this and that, and other..." the
invincible forces to pulls the poet to the riversides of Fleheton, Lethe,
Styx, to Aesculapius and Charon, to Parcae and Muse. Transferring of
the scene from the Christian afterlife into afterlife of Greek myth is not a
tribute to fashion or literary tradition, because it was the last work of the
poet, actually written at the deathbed in anticipation of the end. "The
Eternal Grove over Styx, where the poet dreams to build the house as if
on the Dnieper, was not just an allegory for causing allusions of eternal
grove at Colonus near Athens (forgiven Oedipus there found eternal rest
over there), but the image that articulates the associations with the
archetypal "eternal tree". And it was just that glory (Doxa), that
Shevchenko was going to bring on a trip through Lethe” [32, 211].
The images of fate and destiny, death and resurrection, purification
(catharsis), suicide, parricide and infanticide, incest and penance,
blinding and blindness- all that is array of unconscious displaced
mental reflections of man and taboo caused by these reflections. The
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poet described it the letter to J. Kukharenko as something "so terrible
that the cold goes up to your heart, as soon as you expand it a little bit.”
The Bible, folklore and Western literature are the other source basis of
sacred images and archetypal-mythological symbols in Shevchenko's
works.
As a result of the unique combination, the images created by a poet
allow us to assign them to eternal and universal categories.
The image of the garden is also a key symbol of Shevchenko's
poetics ("A cherry garden by the house...", "The sun sets, the hills grow
dark...")", "Moskal's well", "Kateryna" et al.), It belongs to major
ploughman images, around which the world of Ukrainian mentality is
creating. Garden is an important symbol of the Homeric epic. Homer's
image, the same as Shevchenko's, is closely associated with the image
of home. The mentality of ploughman is connected with home and
garden, because following the plough has always been the cradle of
human culture. Ploughman's lifestyle involves aesthetics of an ordered
existence, related to aesthetics of universal world order.
Shevchenko's appeal to the ancient culture is one of the
fundamental principles of basic individual expressive sound and highest
degree of suggestibility in his poetry. Antique heritage that insults
articulated universal and eternal human values archaic world was
rethought and interpreted by national poetic experience of Shevchenko.
In this unique combination of general human and national principles the
elusive and hidden irrational demand pushes the reader to read the works
of the poet again and again seeking consolation and spiritual
purification.

1.2. The Antique images and motifs in the
painting heritage of writer
Shevchenko could face the inspiring in literature and art Greek and
Latin culture for the first time, when he was fifteen (1829) in the
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painting studio, which belonged to Armenian artist Jonas Rustemas.
Then in St. Petersburg, firstly as a graduate student of painting craft
workshop of master of decorative painting Vasiliy Shiryaev, and later,
after redemption of serfdom (1838) - as a student at the Academy of Art
in the studio of the outstanding Russian artist Karl Bryullov.
The information contained in the letters and diaries of the writer,
and the study of his works with clearly autobiographical overtones,
which include especially the story "Artist" gives us some idea of the
ways and conditions for the development of Taras Shevchenko's
classical knowledge and the reasons for selecting the ancient grounds
that he used in works of art. In this work, based on autobiographical
material, the author reflects many details of his trips to the Summer
Garden in St. Petersburg, where he struggled to sneak out of the house
of Mr. Engelhardt during the white nights to paint statues of ancient
gods. This is where the poet was acquainted with one of the
contemporary Ukrainian artist Ivan Soshenko who brought his
countryman to the artistic and literary world of St. Petersburg, which
radically changed his life.
After the redemption from serfdom Shevchenko entered the
Academy of Arts and was brought into the world of ancient culture by
teachers, especially by Karl Briullov that during the excursions to
Hermitage uttered fascinating lectures on the theory of painting, and
Professor Vasily, who taught an art theory. One of the essential
disciplines for students of that time was a textbook Greco-Roman
mythology and "Metamorphoses" of Ovid that Shevchenko read with a
particular interest, just as the eight-edition "History of Ancient Greece"
by British historian John Gillis or "Iliad "and" Odyssey "by Homer and"
Aeneid "of Virgil translated by Nicholas Hnidych. The works of these
and many other ancient authors, which the poet mentioned in the letters,
diaries and stories, were discussed in the circle of Shevchenko's
colleagues in the House of the Society encourage artists, where, in
addition to the apartments intended for students, were "two training
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rooms, decorated with antique statues, such as the Venus de Medici,
Apolline, Germanicus and a group of gladiators" [37, 138]. At the time
of study of the poet at the St. Petersburg Academy of Arts the art was
marked by strict academic requirements, relying on the rules of ancient
aesthetics and consisted in imitation of artists and works deemed perfect.
Classical knowledge that he gained, gave him a lot of impetus to
elaboration of various ancient artistic motives, first in the form of
painting paintings, and later in literary works. For example, in 1835 in
St. Petersburg there was a picture depicting the death of Lucretia, the
daughter of Roman and wife Lucretia kind Tarquinia Kollatina that after
her son raped Tarquinia Proud, committed suicide, which led to
rebellion against Tarquinia and the overthrow of the monarchy. Another
picture - "Death of Virginia" - depicts a Roman plebeian tribune Lucius
Virginia, who fights against the patricians - Appiah Claudia and kills his
own daughter to save her from slavery. In the next picture of ancient
texts in a typical academic style Shevchenko depicted the Greek
philosopher Socrates who was put to death for his views but he hasn't
taken the advantage of his friends who arranged the escape, he stands in
the middle of the prison chamber with a glass of hemlock and before
drinking the poison refers to his students with the last speech. A pupil of
Aristotle Macedonian Alexander the Great, a son of Telemachus
Odysseus, Narcissus and Milo also drew Ukrainian poet's attention, so
the artist painted them in his works. The painting "Alexander
Macedonian", made under the student competition, plays the dramatic
scene depicting the patient Alexander the Great, who with complete
confidence drinks the medicine was given to him, despite the note that
says he is going to be poisoned.
The painting, signed by the hand of the poet as "Telemachus on the
island of Calypso", shows one of the heroes of "Odyssey" Telemachus,
son of Odysseus and Penelope, on the island of the nymph Calypso,
where he was in search of his father (in love with Odysseus Calypso was
keeping him at her palace for seven). Shevchenko may have taken this
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motif from popular at the time mythological tale "The Adventures of
Telemachus, the son of Ulisses" (1699), by French writer Francois
Fenelon translated by Vasil Trediakovsky.
Another ancient hero in Shevchenko's art works was famous Greek
athlete of VI - V century BC, the son Diotimosa, pifahorets Milon, a
multiple winner of the Olympic Games, which in combating sybarite
(510 g. BC. e.) led to victory hometown. So, his image appeared in the
paint "Milo of Croton". In his old age he tried to break a broken tree
stump, but his hands stuck in the gap, and he was tore by wolves. The
artist also created, among other things, an interesting picture, depicting
the figure of Narcissus, who look at his reflection in the water.
Thus, painting work, as an autonomous part of the literary and
artistic heritage of Shevchenko is often a kind of illustration of some of
his literary works that raises in the same way complementary ideological
and thematic motifs inspired by ancient culture.

1.3. The Antique reminiscences and inspirations
in literary arts of Kobzar
Already in the first period of Taras Shevchenko's poetry, namely the
early works written in the period and the so-called "three years" can
identify at least three categories of classical allusions. The first is the
ballad, in which poet applies the type of the characters, which was
created by Ovid in "Metamorphosis", where the characters turned into
trees, flowers, streams or animals. The second consists of works that
elevate the idea of self-sacrifice for the good character and humanity
associated with the mythological Prometheus, who revolt against the
forces of evil and devotes himself to the fight for human happiness. The
third group could be considered as works which are marked with
creative extension of ancient themes, that were raised and rethought by
Ukrainian writers of XVII - XVIII centuries, who came from circles of
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Kyiv-Mohyla Academy, where the works of ancient authors were the
subject of considerable study. Among the primary writers of this circle:
Teofan Prokopovich, Ivan Velichkovsky, Grygory Skovoroda, and a
representative of the new Ukrainian literature as the creator of the
Ukrainian version of "Aeneid" of Virgil Ivan Kotlyarevsky, Eugene
Grebinka or Mykola Hnidych the author of the translation of published
in 1828 "Iliad" by Homer.
The motif of transformation is well represented in the early works
of the poet. Transformation of a girl into a poplar appears in
Shevchenko's ballad "Poplar", into Lily - poetry called "Lily" into red
viburnum - in "Strong wind strong wind ", into cuckoo and into owl the poem "Marina". Even if these motives transformations that also exist
in Ukrainian folklore as Ukrainian researchers suggest are not taken
directly from Ovid "Metamorphosis", such "thematic meeting" favoured
in Shevchenko's deeper understanding of the works of the ancient
Roman poet. The theory of reincarnation, which is put into the mouth of
the hero Odysseus his work practically used Shevchenko in 1850 in a
poem that begins from following lines:
11 seems to me, though I don't know.
That people do not really die.
Butjust crawl into
A swine or a thing akin, and
Live, to wallow in the mud
Like they wallowed once in sin.
Indeed, it's so."
Characteristically, in Shevchenko's poems those who converted into
a pig are not simple, fair and poor people, but the powers of this world,
which are the causes of evil and misery, and who, as the poet says, "
burning peace "," poured the rivers of tears, / And seas of blood ".

The com plete Kobzar. The poetry o f T aras Shevchenko.Translated from the Ukrainian by P eter Fedynsky. Glasgov
publications, 2013. P. 316.
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Ovid's "Metamorphoses" left its mark in Shevchenko's work. About
how deeply Ovid's figure crashed into the consciousness of the
Ukrainian poet, to which he returned in a variety of situations and
contexts and whom he called one of the"most perfect creations of the
Almighty Creator of the universe", reads the Diary recognition from
ordinary Shevchenko, who was on the tenth year of exile to military
service: «What infinite and disgusting this fit ammunition! Surely this is
not the last time I will bring to the area as a dumb animal, parade? It's
hard, hard, impossible to stifle the human dignity of all, be at attention,
listening to the team and move as a soulless machine. This is the only
way to experience how to kill thousand of his kind again and again. An
ingenious invention! [...] If I were a monster, bloodsucker, and even then
to me more successful penalty could not come up with [...] And to all
this I still forbidden to paint. It snatched the noblest part of my poor
existence. The Tribunal, chaired by Satan himself could not say such a
cold, inhuman sentence [...].
August-pagan, exiling Naso to the wild getam haven't forbidden
him to write and draw. A Christian Nicholas forbade me to do both.
Both executioners. But one of them a Christian executioner! And a
Christian of the nineteenth century, in front of which a huge state in the
world rose, has grown on the basis of Christ's commandments» [38,
318].
Second, after Ovid, famous ancient Roman poet, which can not be
avoided in clarifying the facts and factors affecting the formation of
ideology Ukrainian poet - is Horace. Horace put into fashion in the era
of romanticism reminiscence the image of the poet-creator, opposed the
crowd. T. Shevchenko established a figure of a poet and lyre player,
(bandura player) in the poem "Perebendya" which recalls the ancient
poet-bard, who does not understand the environment, and so he is
doomed to talk only to God.
Another element of ancient culture, that Shevchenko used to
provide its romantic hero with another important character trait, was the
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creative motif of Gerostrat poet worked at Ephesus that 350 BC and set
fire to the sanctuary of Artemis, considered by one of the seven wonders
of the world, for which they were put to death. The motive of Gerostrat
Shevchenko used allegedly to express the position of the romantic-rebel
resistance, affected the behavior of the Ukrainians, who in their own
country, on their but at the same time "not their land", become slaves,
blind to scorn and bounce, constantly changing chains and looking like
crazy and dumb, go to work on serfdom; taking all the trampling of their
dignity humbly, they no longer respond to entrusted injustices, lose
desire for free life and became indifferent to everything not live and
survive, falling into hibernation, which the poet finds a death in life:
Days go by, nights go by.
Slimmer passes, yellowed
Leaves are rustling.
Eyes grow dim.
The thoughts, the heart.
And all's asleep, and I don't know
I f I'm alive, or marking time.
Or if I merely roam the world.
For I no longer laugh or cry...
Fate, where are you! Fate, where are you?
There's none.
And i f You,
OGod,
Begrudge a fate that's good.
Then grant one that is awful, awful!
Do not let the roamer sleep.
Or the heart to languish
And to lay upon this world Like a rotten log.
But let live, with the heart to live
And feel love fo r people.
And if not... then to curse
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And set the world afire!3
After imploring appeal to God to help him live giving his heart for
the people Shevchenko's hero flows into the irascible mood, a desire to
hold a fire, which arose from the idea that people in his growing
alienation, this "sinking of the heart" and felting"rotten deck" drag it to
the bottom of slavery, which starts when a person gets used to the
absence of freedom, accepts his lack of freedom, submit to his miserable
existence, because, as the poet writes:
It's dreadfid to be held in shackles,
And to die in bondage.
But still worse — to sleep, to sleep
To sleep in freedom.
And to stay asleep forevermore,
And leave no trace
No trace at all, no matter
I f one lived, or died!4
Third, type of inspiration in ancient works of Taras Shevchenko
singled out at the beginning, creates reminiscences gleaned from
Ukrainian literature of Before-Shevchenko times. Calling, remarks on
the association of Troy, Aeneas and his troops serve in a poem as
dedicated to the travesty "Aeneid" of Ukrainian author Ivan
Kotlyarevsky ("In everlasting memory Kotlyarevsky") and in the story
"Gemini". We can multiply the examples of introducing according to
T. Shevchenko's contexts which created ancient small characters or
images taken from literary and cultural Ukrainian tradition. They are
frequent, fairly obvious and sufficiently known, such as at least insertion
of Koklesiv (characteristic of Publius Horace Kokles) and Brutus
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(Lucius Junius and Mark Junius) in a poetic epistle "And the dead and
alive, and unbomed fellow mine in Ukraine and not Ukraine..."
His educational story "Gemini" is important for the disclosure of
Taras Shevchenko views on ancient culture. The theme of the story is
formation and degradation of man according to educational factors. The
character Nikifor Sokyra builds his life according to the wisdom of
ancestors, constant enriched their spiritual improvement. He read the
original works of Homer, Virgil, Horace, the Psalms of David, showing
great interest in Ukrainian literature. In ancient tradition is revealed in
the book theme glorification of agriculture (Hesiod's poem "Works and
Days") and beekeeping in line with the "Georgies" of Virgil, the fourth
book which glorified the bees as the most perfect creations of nature,
beings of divine nature, and the job of a beekeeper were presented as
the noblest one. The same as the authors of antiquity, Shevchenko was
convinced in a crucial need for harmony between man and nature.
"By constant appeal of Sokyra to works of Titus Livius we can
explain the intellectual needs of people and their parallel understanding
of the history and cultural" [31, 34]. Livius praised the high moral
qualities, patriotism, freedom, courage, extolling parental tradition and
took one of the first places in the list of favorite classical authors of
Nikifor Sokyra, which is essential for reading near Homer, Herodotus,
Virgil, Horace.

1.4. Transformation of the literary image of Prometheus in
Taras Shevchenko's poem “Kavkaz”
Another Greek myth, which appears in the works of Taras
Shevchenko - is a myth of Prometheus, revived in typical romantic way
in his poem "Caucasus". Prometheus belongs to the immortal image of
human culture. Mergers titan Prometheus with the man with all the
people reaches a grand conclusion in Shevchenko Prometheus. The
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mythological story organically woven into Shevchenko's artistic work.
The whole essence of Shevchenko Prometheus, whose "good ribs" and
"heart" were broken by eagle, restricted to suffering and pathos of the
original resistant heart, that comes back to life and laughing. The
symbolism of the eagle and Prometheus draws a parallel with Russian
reality. Concentrating only on two motives - bullying eagle and
immortal Titan - poet lead the reader to "the greatest and most urgent
problems of his era - the relationship between two forces: on the one
hand, the strength of the ruling, but the prey (eagle) and, on the other, chained force, but personifying humanity [see. 22], which is Prometheus
people.
Mountains beyond mountains
Shrouded in clouds,
Seeded by grief and showered with blood.
Since time immemorial.
It is there that an eagle
Has punished Prometheus.
Each God-given day
It pecks at his ribs
And pierces the heart that's within.5
According to the accepted attribute of the Romantics, combination
of valuable elements and different cultural and religious origins into one,
Shevchenko interpreted ancient myths as the common heritage of
European culture. In their own way of interpreting rejuvenated
Prometheus in "Caucasus", he gave him another unique face, through an
appropriate presentation of Greek titan's treats.
As in Aeschylus' poem, Shevchenko's Prometheus is struggling
with God. He believes in his righteousness, kindness and wisdom, which
leads man to the good, it exposes testing and purifying suffering. The
Love to all the people and desire to do good gives Prometheus
The com plete Kobzar. The poetry o f Taras Shevchenko. Translated from the U krainian by Peter Fedynsky. Glasgov
publications, 2013. P. 171.
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"superhuman courage and strength, wich necessary to contrast
themselves to material forces, with the idea of the rising of human
civilization to a higher level" [14, 234]. Prometheus of Aeschylus,
served as benefactor who steals fire for the liberation of people from
poor existence, grows in Shevchenko's poem to the character of the
heart, which is divided, but which remains alive forever, because no one
can drink "eternity blood". Because the "living word", which always
quickens the heart, "not dying soul" of man, making it free and full faith
in God and the power of "living spirit" through the Ukrainian people that
this "truth" "rise up" from sleep.
Prometeyizm of Shevchenko - a symbolic transfer plan fire of
eternal life that artists put into original works of art. "Without reasonable
understanding of human beauty it is not possible to see God at the
slightest small leaves of plants" [39, 137] - the poet wrote in a letter to
the Pole Bronislaw Zaleski on February 10, 1857. And also it is a plan of
"living truths" of all mankind, and every nation understands it in a
different way. As into the land of Cossack graves and steppes to
complement the wind they scattered in Ukraine thoughts of Kobzar:
O my good, good friend!
My unforgettable dear friend!
May your living spirit soar above Ukraine,
Fly with Kozaks o 'er the shores.
Guard the dug up mounds
That stand amid the steppe.
Shed fine tears with Kozaks
And in that steppe please wait fo r me
As we break our bondage.
[...]
The gentle wind
Will mix my thoughts with dew
And they '11 reach you from Ukraine!.6
The com plete Kobzar. The poetry o f T aras Shevchenko. Translated from the Ukrainian by Peter Fedynsky. Glasgov
publications, 2013. P. 173.
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The poem "Caucasus" - is an example of skillful combination of
ancient elements of biblical and Ukrainian Cossacks. The poet achieved
this goal through skillfully constructed compositions of work, in which
each element requires careful interpretation, from initiation and epigraph
and ending eloquent appeal to Christ and the final chord - appeals to the
poet's friend Yakiv de Balmen, which, as said the poet, "came to spill/
Your good pure blood / Not fo r Ukraine, but fo r her executioner". Such
a thought-out construction of "Caucasus" makes resort to the selection
and limitation of field research to important issues and clarify functions
of Shevchenko in the image of Prometheus. Each element of the work is
perfectly combined with complementary features of shown or only
spontaneously mentioned characters. Therefore, devoting his poem to
the memory of the fallen in war with the Caucasian rebels Jakiv de
Balmen, the author started the "Caucasus" with no reference to the
deceased, and from a portrait of Prometheus, that is one of the most
beautiful characters in Greek mythology, who suffered out of love to
people. Moreover, according to the accepted interpretation of the
Romantics attribute of ancient culture values, the original image of
Prometheus created by T. Shevchenko, was a far response of ideas
embodied in "Prometheus bound" by Aeschylus - Ukrainian poet
skillfully used it to express the values of the Christian tradition. To this
end, he began "Caucasus" epigraph from the Book of Old Testament
prophet Jeremiah.
It is interesting to think with what purpose and consequence
Ukrainian romantic appeals to Books of Jeremiah for rethinking
Prometheus. For a quote gleaned from the Bible and placed as an
epigraph to the poem, casts or even just expressing a top view of the
work, written during the "three years old". So, the first noticeable
significant difference deliberately introduced by Taras Shevchenko to
create his own image of the ancient titan is that hungry eagle day by day
flies to chained to the Caucasian rock Prometheus, pulling out his heart
that grows every time, but not liver, as in Aeschylus and not the brain, as
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in Juliusz Slowacki. Ukrainian romantic, transforming the ancient
version of the myth of Prometheus warned his work with epigraph from
Old Testament Book of Jeremiah the prophet, convinced that God must
come and change the human heart. Jeremiah told to his people heard in
answer to his prayer word of Yahweh, which promised the people to
return to them safety after he drove these people in anger to different
lands,. According to the prophecies of Jeremiah, Yahweh God will
become a god of the people again to give them "one heart and one little
principle of behavior." God will make it with one condition - that they
will be "always fear for their kindness and their descendants" (Jeremiah
32: 3 7 -4 1 ).
The figure of Prometheus - in Greek mythology the symbol of a
man-supernatural forces that facilitate his life and pave the way to
overcome hostile forces of nature - appears, from the beginning of the
XVIII century., The symbol of the poet-creator, which in the era of
romanticism grows to poet - Prophet and, just as in Aeschylus, for their
kindness to human suffering becomes a symbol of love and sacrifice for
humanity.
Throughout the Old Testament prophetic literature of the prophet
Jeremiah, Taras Shevchenko deliberately said in the context of
prometeyizm, stands as a lonely, tragic figure whose mission, at first
glance, is to failure in life, however, this failure as a triumph estimate
had descendants. The fact of artistic resurrection of a prophet Jeremiah
by Ukrainian poet can be seen as the plane autobiographical subtext of
"Caucasus", outlining the places associated with the poet and his role in
the revival wind of the people, and in the context of understanding the
traits of romantic heroes that defined features of exemplary behavior,
which are provided to correlate with universal fate. There is an
interesting is the fact that the image of Prometheus in his poem
"Caucasus" Shevchenko created four weeks before the famous message
"And the dead and alive, and my fellow unborn in Ukraine and not
Ukraine" and five weeks before converted "Psalms of David", and
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especially to the poetic "Behest", which appeared at the same time,
writing "Psalms of David".
There is an important fact that the scholars of the Bible, tracing the
spiritual development of Jeremiah, who was a man of exceptionally
vulnerable and virtuous, emphasize that it is the kind of prophet the most
enthusiastic mission, which was his own life, but his face can be seen as
a person cleans and strengthens your patience. Actually, the epigraph
stresses this sensitivity and vulnerability to human suffering and from
the prophecy of Jeremiah that begins "Caucasus": "Who will give the
water to my head, / And my eyes are a fountain of tears, / and I cry day
and night on the beaten ..." (9: I).
Through the interpretation of the ancient myth of Prometheus,
which resorted romance, Shevchenko's poem "Caucasus" is seasoned in
the tone of biblical prophecies meditation on the distress of nations, tom
tyrant-tsarist government in the then Russian Empire and an anthem in
honor of fighters for the independence of their country and for the
freedom of compatriots . The poetic image of Prometheus submitted the
poem as a symbol of love for suffering people by Shevchenko for the
creation hymn in honor of the Caucasian peoples who struggle for their
freedom. This kind of ode in honor of freedom, being at the same time
the profession of faith of the poet in the final victory of the oppressed
Russian nations should support and to awaken in people the faith in the
immortality of universal values, confirming them the idea of justice,
truth, freedom, which, as the Word of God is living and constantly
revived:
Since time immemorial
It is there that an eagle
Has punished Prometheus.
Each God-given day
It pecks at his ribs
And pierces the heart that's within.
Pierces, yet it can't drink
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Vital blood that is spilled The heart pulses again.
And again it knows laughter. '
As the eagle "do not drink the blood of eternity" from the heart of
chained to a rock Prometheus as tsarist Russia did not break the spirit of
eternal freedom that is growing among the peoples of the Caucasus.
Shevchenko with his power of poetic talent denounces
"hypocritical" and "Lord of the Damned" tyrants in several works,
especially in his poem "Dream (Comedy)" and "World". It is not a
coincidence in the poem that in the poem about Prometheus the poet
parodies manifesto, decrees, official press that aggressive and oppressive
tsarist inception which served as acts of mercy, well doing that would
bring education and "new" culture "uncivilized" peoples of the
Caucasus.
Author verse "from the Ukrainian freedom", sharply condemning
tyranny, evil and lies, brings the fight in the name of truth, justice and
freedom to the highest ideal, assuring advocates of this "sacred cause"
that the Lord himself takes care of them:
Glory!
[...]
And to you. great knights.
Not forgotten by the Lord.
F ig h t-yo u 11 win the fight.
God is helping you!
Behind you stands the truth.
Behind you stands the glory.
And sacred liberty as well!8
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In many notable writings Taras Shevchenko back to in the above
fragment of "Caucasus", drawn from the Bible prophetic motifs that give
hope that the group will elect people who do not by revolution (as it
interprets most Soviet Shevchenko studying), and by the word of God
will make a fundamental change in the existing system and bring
renewed Christian paradise on earth. Perhaps the poet had in mind three
leaders of religious and civil society, called Cyril and Methodius
Brotherhood (1845- 1847)- Taras Shevchenko, Panteleimon Kulish
and Mykola Kostomarov, the author of programmatic work fraternities
"Genesis of the Ukrainian people."
In the image of Prometheus which is created by Taras Shevchenko,
the most important traits of Aeschylus Greek hero were brought to the
forefront and the ennobled, the main of these traits allow him to bear the
suffering in the name of values to the end and recognize them for good.
The belief that he became a virtue of humanity, strengthens his forces
necessary for demolition of all suffering. Therefore there is no force in
the world that would drink the blood of Prometheus heart, tear it, but it
'laughs again, "for voluntarily takes the pain; this blood, because it is, as
in the Bible, the blood of a martyr for a good cause becomes a lifegiving blood, and its source - the heart - always alive.
And until the torturers drink the life-giving blood out of the heart of
Prometheus, The soul of the nation not die, it lives and its freedom also
lives: "Our soul does not perish, /Nor does freedom expire".9
No one able to bound "living soul And the words of the living"in
chains, which comes from the "Great God" [34, 344]. Although, as
already mentioned, from the beginning of the XVIII century,
Prometheus, as the true creator, serves as a poet-creator, as the poet calls
"second God" But Shevchenko's "Caucasus" the creator of "living
word" is not Prometheus. The source of "living word" is "Great God"
but that word may be living among the people through word incarnate 9 The com plete Kobzar. The poetry o f T aras Shevchenko.Translated from the Ukrainian by Peter Fedynsky. Glasgov
publications, 2013. P. 171.
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God-Man, God, historical, God the Son, whom the Creator sent to save
people. Significantly, along with the image of Prometheus in
Shevchenko's poem "Caucasus" the image of the "Great God" the
Creator, the image of God-man - Jesus Christ appears. The duty of
Christians, according to the poet, is not protrusion against the Creator
God and His condemnation Affairs and steady (by faith in God that lives
in people, even though they are filled with "bloody tears") mode, when a
miracle happens and with sleep "rise however, will rise again." Because
it fell to truthful word of truth, the word of truth, which lie at the
foundation of freedom, and for the true Christian love and suffered and
was crucified Son of God:
For whom, dear Christ,
O Son o f God,
Were you nailed to the cross?
For us, the meek, or fo r the word
O f Truth... or so we may scoff at You?
That is how it came to pass.
All three figures mentioned in the poem "Caucasus" - the prophet
Jeremiah, Prometheus and Jesus Christ are united by genuine desire to
do well, despite the suffering that has deep meaning, because cleanses
and strengthens a person, changing it from within. And Jeremiah the
prophet and those who believe in Christ, the image of Shevchenko
believe that God will come to people with help and change their hearts.
Prometeyizm, launched by Aeschylus around 484 BC, which refers
sacrifice for the happiness of mankind and which existed from 626 BC
in the Old Testament version of Jeremiah and was extended in
Christianized form by Shevchenko, can mean the activity of thousands
of years of proven benefit and ever-living universal values. In addition,
Shevchenko variant of prometeyizm directly linked to the mythological
tradition, except that symbolizes the highest spiritual struggle, fearless
The com plete Kobzar. The poetry o f T aras Shevchenko.Translated from the U krainian by Peter Fedynsky. Glasgov
publications, 2013. P. 173.
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individual with material forces and all sorts of violence, calls not oppose
the laws established by God, whose Son for the redemption of mankind
sins voluntarily shed His blood on the Cross. Redeemed with suffering
in the name of good blood was the blood of "eternity" as the blood of
Prometheus - not "black" blood, and blood "good" as blood of
Shevchenko's friend Jakiv de Balmen, who had to drink "Moscow
poison from Moscow cup "and not to sacrifice their lives for Ukraine
and for its executioner:
O my good, good friend!
My unforgettable dear friend!
May your living spirit soar above Ukraine,
Fly with Kozaks o 'er the shores.
Guard the dug up mounds
That stand amid the steppe. 11
Dedication poem about Prometheus Jakiv de Balmen may also
mean that Shevchenko goes beyond mythological and biblical tradition
to appeal to the ideological heirs living in centuries Prometheus. So this
is an appeal to the "eternal man" who knowingly makes history, free
from lies, arrogance, jealousy and revenge, arising out of hatred that can
only win not bound, like Prometheus, and free and radiant love the word
of God living - Christ.
The poet-narrator as the hero of the poem "Funeral Feast", prepared
at the same time of "three years", believes that God force that makes
wonders, blessed action heroes, leading to the redemption of land disgraced and then forgotten, although clean blood irrigation - land that
was once happy. Characteristically, the desire to pray to God, when
"The truth will stand! The will will rise ", returns not only with the
poem" Caucasus ", but also in other works of the period of "three years
", together with" David's psalms "and" Testament ", causing many
disputes among scientific researchers that violate an issue of
The com plete Kobzar. The poetry o f Taras Shevchenko.Translated from the Ukrainian by Peter Fedynsky. Glasgov
publications, 2013. P. 173.
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Shevchenko's attitude to God the Creator and God the Redeemer
fragmented or biased.
So, the variant of prometeyizm, which is created by T. Shevchenko
became a feature of Ukrainian romantic hero.
More research from the perspective inspiration and borrowing from
ancient culture required Shevchenko's style of language and typical
ancient personalized expressions (for example, instead of art - Apollo,
instead of poetry- Muse etc.) and mythological comparisons and
metaphors. Constant contact with the age-old culture and ancient
literature did not remain without influence on the final shape of poetic
language of Shevchenko, who in the mid 50-ies of XIX c., and
consequently, in the penultimate period of his work, was becoming
calmer and solemn that most clearly noticeable the diary, especially in
the letters written more and more broad, epic classic style in nonhistorical sense. On herein reflection shows that ancient culture - and
Greek, and Latin - Shevchenko gave many impulses to create specific
painting portraits and paintings and literary works that brought the
original artistic and ideological decision, concerning such important
issues as the freedom of people and personality. Ancient art takes in
Shevchenko's heritage a powerful place that without a thorough analysis
of the topic can not comprehend the most outstanding works of
Ukrainian romance.

1.5. The Antique motifs in the poem by
Taras Shevchenko “Neophytes”
Poem "Neophytes" - the first work of Shevchenko created after the
exile. Poem "Neophytes" written, as Shevchenko recalled in his letter,
during four days and was dedicated to Mikhailo Shchepkin. The poet
really wanted to read and hear his friendly comments about the events of
Roman history, converted at present. It is through images of Roman
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literature of Octavian Augustus, the so-called golden age, the reader saw
in Shevchenko's poetry a huge pain brink of life and death. Shevchenko
repeatedly mentioned that he would prefer to be Julius Caesar, to work
and draw, and dictate. "But I failed - wrote the poet in "Diary" - chasing
two hairs, you will not catch any. Proverb is fair. I do not know whether
Julius Caesar was able to draw? However, personally I do not believe he
could dictate and speak at the same time about five different subjects "
[38, 63].
Thematically "Neophytes" linked to the events of ancient Rome, in
fact - with the history of the Russian Empire. The work of litureture has
allegorical interpretation. "Neophytes" - are not only historical, but
historiosophical poem. Through the prism of history by analogy
Shevchenko reveals his understanding of the socio-political situation of
contemporary Russia. The poet invites the reader to the distant world of
mythology and history in order to clearly outline the background of the
ancient images of his contemporaries. Past and present are constantly
intertwined. The visible sense of historicism create not only
mythological images, but also names and historical figures. The events
take place in Rome, referred to the Appian Way, the Colosseum, Tiber,
Syracuse.
The mythological character of Medusa is a deep image of monster,
the sight of which turns everything alive into stone. In Shevchenko's
poem she is drunk and sleeps with the elders in a tavern, but "is about to
wake up ..."
In the poem "Neophytes" the idea of a higher destiny of man,
sacrifice, love of neighbor and forgiveness reveals. The protagonist of
the work - Alcides, about whom T. Shevchenko said: "Not a novice
neophyte, / An apostle rather / For the living word o f Christ”. Again his
magnificent way and suffering necessarily connected with the idea of
truth, for the birth of Christ "The universal star o f love, o f sacred truth.
And o f its word, had risen!" Shevchenko's Alcides calls "holy martyrs"
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and "new apostle", which is the price of their freedom and their lives to
the world is the true word:
.. .Andyour son. your only one!
The new apostle
Crossed himself proclaiming:
"Pray, my brothers! Say prayers
For the evil tyrant.
Recall him in your prayers.
Do not, my brothers.
Bow before his pride.
Prayer is to God1'
In the words of the poem of T. Shevchenko calls to pray not only
for friends, his neighbor, but also enemies, even the worst and most
violent. The idea of the Gospel of forgiveness is fundamental in
understanding the spiritual freedom Taras Shevchenko.
Shevchenko sees the resque in a prayer. Prayer has the power to
change people's hearts and bring true liberation from falsehood and sin,
to revive the sacrificial love. Prayer and love of neighbor enlightens the
human mind, strengthens the will of man. but my heart fdls with love
and peace:
They prayed.
Prayed before a cross.
The shackled neophytes
Prayed joyfidly.
Praise! Be praised, young souls!
Be praised, O blessed knights!
Praise forevermore.13
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Shevchenko believes that common prayer, combined with the
victim for the truth of God, will save Ukraine. "Prayer, according to
Shevchenko - is a real and definite way to the liberation of his native
land. No revolution without bloodshed and revenge, but the highest
evidence of Truth and then until his death, coupled with a common
prayer - the invincible weapon worthy of a Christian "[7, 35]. The poet
express this attitude and words by the voice of grand-suffering hero of
the "neophytes". And in his poem simulates the unique situation of
physical enslavement and spiritual deliverance at the same time.
The poem "Neophytes" marked a new rise in Shevchenko's creative
spirit of protest against every kind of tyranny, praise dedication human
dignity and truth. The pictures of the late Roman despotism in
"Neophytes" is a reflection of Russian life of that times, and the poem is
full of emotional poem lines. The truth-revenge and truth-forgiveness
have always coexisted in his poetry (Plyushch). The first is social and
national dimension, the second - the moral and spiritual, and they are
not easy and not always consistent inside the human soul and in the
historical actions of mankind. Shevchenko one way endeavor to the one
Truth the other way console the suffering one with the other. The
uniqueness of Shevchenko lies in his conscience on the border of two
calls of these parts, combined with the tragedy of human existence. For
the poet is aware that external freedom can defend and get weapons, and
internal - through prayer and forgiveness - this explains the
contradiction in Shevchenko.
In the "Neophytes" motif of forgiveness - is one of the components
of boundless moral permissibility benefits of Christian generosity,
goodness. Shevchenko's neophytes - are not only "recruits" of
Christianity in pagan Rome, all those who dare to throw off the shackles
of the soul lies and "word o f truth incurred / constrained throughout the
earth." These are all apostles of liberty. Strokes "Praise to you, young
soid! Praise to you. saint knights!" Addressed not only to the distant
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millennium but also to his time at all times. For history is constantly
expanding and will expand the range of possible identifications.
Thus, Shevchenko managed to combine a talent of the artist and the
talent of the wtiter. His creative legacy demonstrates the broad
knowledge of the ancient world. In his works he mentioned politicians
(Emperor Octavian Augustus, one of the Twelve Caesars Claudius Nero,
who accused Christians of setting fire to Rome, Lucius Lucullus, the
commander of that rich, plundering the conquered area, and the famous
luxury of its facilities - hence the expression "Lucullus' banquet", which
has become synonymous to "gluttony” In particular, we read about it in
a letter to Anastasia Ivanovna Tolstoy, the wife of the Vice President of
Academy of Art.
In the story "Artist" Shevchenko mentioned the picture of Carl
Bryullov "Athenian evening", which shows the street and the Athenian
Pericles, who became famous only by the political and military acts, and
also was a renowned orator of his time and the first head strategist of
Athenian state.
Shevchenko did not remain The historians of the ancient world
unnoticed: Herodotus (450 - about 425 years. BC), author of historical
works of Greco-Persian War, and the author of 142 books Roman «Ab
urbe condita» (« On the foundation of the city ") Livius mentioned
several times in the story" Gemini "(when the heroes of the story
Martynovych, Stepan Levitsky and Nykyfir Sokyra enthusiastically talk
about Livius). Greek philosophers Socrates and Heraclitus, artist
Apelles, Phidias sculptor, poet Homer, Virgil, Horace Quintus flank,
Publius Ovid Nazon, fabulist Phaedrus (in the story "captain" of his
fables called Shevchenko example light, reading public) were not only
for the artist sign scholarship, it was his own way of thinking and being.
Mythical Greek hero Prometheus, reincarnated Baucis and
Philemon, the heroes of "The Odyssey" and "Iliad" came to life in
paintings of Shevchenko, which were represented among the top ten
exhibition works. This work "Telemachus on Calypso's island",
148

"Narcissus", "Narcissus and the nymph Echo", were drawn in the lottery
of Mikhail Shchepkin.
A metaphorical use of the names of ancient gods and heroes
significantly enriched emotive lexicon of poet. In the images of a
number of musical works of the artist personified his own poetic
creativity, inspiration and vocation of the poet. Therefore, his muses are
the stars", the "fate" or "mother", "niece" or "old sister of Apollo".
Terpsichore, muse of dancing, we meet in "walk with pleasure and not
without morals..."; about Melpomena, muse of tragedy, we read in
"Diary" (entry 30 June 1857g.). Many references in Shevchenko of
Apollo, musical father of Pallas Athena, bom from the foam of the sea Aphrodite, Hera; heroes of the Trojan cy cle- Andromache, Hector,
Laocoon, Menelaus, Helen, of Paris, Patroclus.
In one of the earliest drawings we can recognize the myth of
Narcissus (1840- 1841), interpreted by Ovid: "It is surprising him,
because he really wonder worthy endeavor, enthusiastic, myself; he
praises, and vaunted - the same. Rushes to him again: he ignites bums
himself. How many times have kissed, rash, wave unfaithful! How many
times, turned hug rush neck, hands water, and did not find himself under
it!" Not these words, written in hexameters, inspired the artist to another
reference to the Greek myth - the figure, which was 16 years after the
first incarnation - "Narcissus and the nymph Echo." "Still surprised the
water: "My love is unhappy!"- Said the last word. "Unhappy!" - Came
in the woods".
Thus, we can say with certainty that Shevchenko was interested in
images created by the Greeks, as clearly evidenced by letters, diaries
stories, drawings and poetry. His constant attention to the present and
past life transformed in his multifaceted work.
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Chapter I I
TARAS SHEVCHENKO AND CHRISTIANITY

2.1. Evolution of the conception of God
in artistic outlook of Taras Shevchenko
Christianity is an essential part in outlook and acceptance of the
world by Taras Shevchenko. It is the way which helps him to apprehend
external and internal things, to assess people and phenomena. Kobzar
had a specific vision, understanding and awareness of Christianity,
which encouraged the author to find and save his spiritual values.
Taras Shevchenko followed God through research. This research is
endless and discovers has passed all his life. He was looking for God as
a foundation of human being and existence. Finally, Taras Shevchenko
found God as the embodiment of Grace, Truth and Love and gave his
own interpretation to it all. In this way the precursor of Taras
Shevchenko was Metropolitan Ilarion - the founder of the Ukrainian
Medieval literature, the initiator of National literature. Metropolitan
Ilarion begun the tradition which was deeply grounded in the national
mentality and artistic thinking and was developed in the next cultural
and history epochs.
During the last years of his life Taras Shevchenko mostly applied to
the Holly Bible. In this book he was searching the answers for the
difficult challenges of his private and national being. In the artist's
creativity those issues were connected and combined, were forming
Taras Shechenko’s outlook after the long and hard exile. The Biblical
themes and plots represent a new artist's vision of Ukraine, awareness of
will and freedom, destination of a person after a big part of life has
passed and physical strength was weaked. The power of his spirit
fulfilled him inspiration for living and creating. Taras Shevchenko’s
conception of God is closely tight with the idea of fight for Ukraine.
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The phenomenon of God as a part of artistic consciousness of Taras
Shevchenko was borrowed from the Biblical texts, which were found by
the poet in his early childhood. The surrounding of artist was deeply
concerned in the religion. Hence, it had an influence on his opinion.
During his life, the Holly Bible was integrated in the outlook and later in
creativity of Taras Shevchenko on the level of ideas, motifs and images.
The issues about the biblical aspects of Kobzar’s heritage were
determined in works of V. Shchurat, I. Aizenshtok, O. Biletskyy,
L. Biletskyy, D. Chyzhevskyy, L. Pliushch, V. Barka, V. Sulyma,
R. Rosovetskyy, I. Betko and others. In general, the Holly Bible in the
context of Taras Shevchenko’s life and creativity represents the wide
system of problems and challenges. His poetry has a strong Christian
basis. Also, it has some religious beliefs, which were formed by the
national mentality after acceptance of the new religion in the RusUkraine. Shevchenko created his works according to the biblical themes
that were included to the compulsory educational course while his
studying at the Academy of Arts. As a result, the poet's way of thinking
gradually became religious.
Mykhailo Drahomanov in his work "Shevchenko, Ukrainofily and
Socialism” described the poet as "Evangelist” and "the one who knows
the Holly Bible”. Drahomanov called Taras Shevchenko's social
opinions as a closely thinking to views of English reformers of the XVII
century, who had formed their idea of justice on the Holly Bible. Also,
Taras Shevchenko was closely connected with the activities of The
Brotherhood of Saint Cyril and Methodius, because its standpoint was
defined by the Holly Bible. It is about the idea of Evangelist's
brotherhood, Christian self-sacrifice and honesty. The Holly Bible,
especially the Psalter inspired Taras Shevchenko to create. Additionally,
the poet's interest in the Holly Bible was caused by his outlook, thinking
and national mentality. Gradually, all these things helped the artist to
accept Christianity for all aspects of his life.

155

It is uncertain what Taras Shevchenko thought about translation of
the Holly Bible in Ukrainian, but this idea was formed by the members
of The Brotherhood of Saint Cyril and Methodius. Later, this idea was
embodied by P. Kulish, I. Puliuy and I. Nechuy-Levytskyy. It is
significant that Taras Shevchenko quoted passages from the Bible m
Church Slavonic language and wrote a lot of biblical allusions and
reminiscences. It affirms that he honored traditions. The language of the
Holly Bible was a vital and active instrument of Shevchenko’s works as
a particular way to recognize the Truth. Especially, the genre of
devotion made a great influence on poet's works. Generally, Taras
Shevchenko's poems are full of stories linked to the biblical motifs and
plots. In addition, they often complete each other. V. Krekoten provided
a correct thesis that Taras Shevchenko used in his works "Aesopian
abilities in biblical forms and formulations” [31, p. 68].
It is important that Christian aspect of Taras Shevchenko's outlook
was modified due to the different events of his life, which were caused
by a lot of external and internal factors. Later, the Christian values
became a determinative and saving reason in poet's exile. In his letters
to princess Varvara Repnin Shevchenko asked her to sent the translation
of the treatise "About imitation of Christ”, which could be written by
Toma Kempiyskyy. In 1850 Shevchenko wrote to her: “Now I am like
the one who is falling into the abyss, who is ready to catch everything awful hopelessness! It is so awful that only the Christian philosophy can
fight with it”. Then he wrote in the letter of 9. 1. 1857 to the countess
A. Tolstoy, who helped the poet to leave his exile: “No I am only
praying and giving thanks to Him for the endless love, fo r the terrifying
ordeal. It made me clearer and cured my heart completely. It took away
the prism that helped me to see people and me. It taught me to love
enemies and those who hate us... Now I feel myself i f not the perfect one,
but at least as impeccable Christian ”. Actually, God came a bit closer to
Shevchenko when he was in exile, because only a suffering person has
ability to feel strong religious belief. At the same time, the poet often
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had some doubts. It was confirmed after a few months by a
remembrance in his Diary of 26. 7. 1857 about this letter as "enthusiastic
nonsense”, that was written "in a hurry”. But when the poet was writing
such "chimerical letters”, he synchronically intended the poem "Maria”.
As B. Zavadka emphasized, the poet "departed from the text, but not
from the spirit of the gospel story” [22, p. 63].
Generally, when we say about the phenomenon of God in the poet's
creative consciousness, it would be better to emphasize that he used
some of the biblical motifs and plots which were integrated into his own
text. Understanding of God and recognition of the biblical context in
Taras Shevchenko's works have a few stages, which are caused by some
cases of the artist's life. These are the early period (before Shevchenko
was arrested and exiled), the exile period and the late period after
Shevchenko's return to the will. The early period has recognition of the
phenomenon of God through the romantic outlook, the synthesis of
political and historical aspects, the influence of program documents of
The Brotherhood of Saint Cyril and Methodius. This stage of
Shevchenko's understanding of God is marked by the traditional view
and some kind of the national canon. So, in the poem "Bewitched”
(1837) the poet asks God about sufferings of the female orphan and
beseeches to forgive her. In the poem "In eternal memory of
Kotliarevsky” (1838) Shevchenko makes an accent on the supplication
to God. In the poem "Kateryna” (1838) the blessing from God is
determinative. The poem "Haydamaks” (1841) represents awareness of
God as the one with the privilege to punish. Kobzar is an old man of
God who embodies the highest praise and assessment. In fact, this stage
delights God according to its biblical image, and there is no its author's
subjective understanding. In the poem "Hamalia” (1842) God helps to
protect Ukraine and Cossacks and leads everyone to the "saintly” court.
The idealized protagonist of the poem "Funeral Feast” (1843) got its
salvation and its everlasting glory of the soul in Heaven. Also,
Shevchenko interprets the Biblical Testaments in a particular way. He
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understood it as a reminder for God about his promises to people and the
poet. It means a "gift of God, inspiration”, the power of God is
"marvelous”, He "could do miracles”. In the work "The Excavated
mound” (1843) the poet asks Ukraine:
Why are you plundered and despoiled,
Why do you perish. Mother?
Have you not prayed, before the dawn.
For fortune...14
There is absence of devotion to God, which means an appeal to God
with the request, which is defined by the artist as a sin. In the comedy
"The Dream” (1844) Shevchenko asks God to be merciful. Gradually,
Shevchenko started to write with some critics and objection, especially
in his poem "The Heretic” (1845):
O God! Thy judgment seems in vain.
And futile all Thy heavenly reign!
Robbers and cannibals, forsooth.
Have overcome Thy blessed truth.
Have turned Thy glory to offence.
Thy will and Thine omnipotence!15
Such a claim, that arose in poet's works of those times, gave us
demand and request:
Let Thy blessing come.
Not in revenge fo r martyrdom
But on my hands let it alright.
M y hands unhardened in the flghtF
These words were told by Ivan Hus' who particularly represented
Shevchenko's outlook. He declines the righteous of God's justice.
My mind's beset
By ignorance, and lack o f skill.
Great God, to judge Thy holy will...2
T h e p o e tica l w o r k s o f T a ra s S h e v c h e n k o . T h e K o b z a r. T ra n s la te d fro m t h e U k ra in ia n b y C. H. A n d ru s y s h e n and
W a ts o n K irk c o n n e ll, U n iv e rs ity o f T o ro n to p re ss , 1 9 6 4 , T o r o n to a nd B u ffa lo , P rin te d in C a n a d a , p. 1 4 9 .
' ’ T h e p o e tica l w o rk s o f T a ra s S h e v c h e n k o . T h e K o b z a r. T ra n s la te d fro m t h e U k ra in ia n by C. H. A n d ru s y s h e n and
W a ts o n K irk c o n n e ll, U n iv e rs ity o f T o ro n to p re ss , 1 9 6 4 , T o r o n to a nd B u ffa lo , P rin te d in C a n a d a , p . 1 8 6 -1 8 8 .
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In the poem "The Caucasus” (1845) Shevchenko recognized the
power of God:
Cannot smirch the sacred glory
O f almighty God.u'
The poet emphasizes "we believe in Your power And live spirit”,
and with this
Justice will rise! Freedom will flow 'r!
And then to Thee alone
All tongues will pray, all heads will bow
For ever and ever. ‘
Shevchenko strives to know:
For whom, O Jesus, Son o f God.
Then wert Thou crucified?
For us good folks, or fo r the word
O f Truth...1
God is the highest fellow of justice and in the poem "To the dead, to
the living, and to those yet Unborn...” (1845):
Wash your faces! God 's fair image
Do not foul withfllth!
...For he who forgets his mother.
He by God is smitten... '
We agree with the statement of Y. Boyko-Blokhin that within
"biblical motifs represented by romantics Shevchenko choses some that
could be some a basis for expression of his feelings and visions of the
future. Also, these things could be related to his social utopias, political
and national predictions” [7, p. 29]. Shevchenko thinks that Ukrainian
people are special and speaks about them in the context of glory.

T a ra s S h e v c h e n k o . So ng s o u t o f d a rk n e s s . S e le cte d p o e m s. T ra n sla te d fro m th e U k ra in ia n by V e ra R ich , Lo n d o n :
Th e M itre P re ss , 1 9 6 1 . P . 6 9 .
T a r a s S h e v c h e n k o . S e le c tio n s . T ra n sla te d b y Jo h n W e ir . P u b lish e d by " T h e U k ra in ia n C a n a d ia n " , T o ro n to , 1 9 6 1 .
P. 6 9-71.
T a r a s S h e v c h e n k o . So n g s o u t o f d a rk n e s s . S e le cte d p o e m s. T ra n sla te d fro m th e U k ra in ia n b y V e ra R ich , Lo n d o n :
Th e M itre P re ss , 1 9 6 1 . P. 7 4 -7 9 .
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Shevchenko represents himself as a prophet within his
understanding of God. In general, the poet shows the highest mental and
biographical closeness to prophet Jeremiah by representation and
understanding of prophet's psychology. This biblical protagonist was
imprisoned because his words were a prophecy for his occupied
Motherland. His words were written on a scroll, but burnt by the king
Yoakum. I. Franko emphasized the difference between Jeremiah and
Shevchenko. Jeremiah had "to claim his people about close end - means
to submit for his archenemy - Babylon... He recognizes it and curses
himself and his fate, but cannot speak in other way” [48, p. 187]. In
general, Taras Shevchenko understood Biblical texts as a prophecy.
On the early stage of creativity of Taras Shevchenko the cycle of
poems "Psalms of David” (1845) was a particular conclusion of his
understanding of phenomenon of God. The main theme of this cycle is
relations between people and God was widely interpreted in the biblical
context by poet. Thus, it caused full integration of the Biblical themes
into the artistic consciousness and outlook of the author. As
O. Konyskyy emphasized "The Holly Bible and mostly the Psalter were
some kind of spiritual bread for Taras Shevchenko s childhood and
life” [30, p. 97]. Biblical and religious style of the cycle of poems is
brightly pronounced. It affirms that the poetry of Taras Shevchenko was
written for particular people, like he was. Generally, the biblical psalms
are classified as historical, messianic, didactic and praising. In fact, there
are no messianic psalms in the poetry of Taras Shevchenko. At first, he
was interested in some ethic issues which are interpreted in his psalms
(1, 53, 93). Therefore, Taras Shevchenko was sure that "діла добрих
оновляться. Діла злих загинуть ” ("Deeds o f the good shall flourish.
Deeds o f the wicked will expire”) .19 (The first psalm). Then he asked
God to save his soul (the second psalm). In the 43th psalm the poet
claims:
Awaken, God,
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You '11 sleep in vain.
Taring from our tears.
Forgetting all our sorrows!
Our soul's resigned.
It 's hard to live in shackles!
Rise up, O God, and help us
Rise anew against the tyrant6
Properly speaking, Shevchenko determines the main mission of
G o d - to give individual and national deliverance for people. He
believes that “колись Бог нам верне волю. Розіб 'є неволю ” ( “God will
renew our freedom someday. He will break our bondage”) (the 52d
psalm).6 Because the whole world is full of God's «truth, and will, and
glory» (the 81st psalm). In the 132nd psalm the poet proclaimed the idea
of the national unity:
Is there a thing upon this world
Lovelier or better, than to live together.
Sharing, not dividing, good
With one's good brothers?6
Also, the artist thinks for realizing of these tilings it would be better
to put into the irons
All the greedy czars.
And hands o f their most infamous
Will be bound in shackles.
They will judge the butchers
In their court o f justice.
And glory will arise forever.
Glory to the worthy.6
In the prophetic poem "My Legacy” (1845) Taras Shevchenko
expressed a brave and categorical opinion with the demand to God to
relieve Ukraine from the blood of enemies “to the blue sea ” 20 The poet

6 The com plete Kobzar. The poetry of Taras Shevchenko.Translated from the Ukrainian by Peter Fedynsky. Glasgov
publications, 2013. P. 179-183.
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"shall know naught of God”7 until it will happen. The 136 psalm
expresses the motif of national humiliation with the allusions to relations
between Ukrainian and Russian cultures. The poem "Saul” shows the
author's thought about Judaic kings. It consolidates the conception of a
contradiction between the king's power and personality of peasant Saul.
The theme of moral degeneration of kings is prevails. First of all it is
about David who was characterized according to the politics and state
situation of those times. Shevchenko used the biblical psalm with the
purpose to create political poem. Also, he used text of the biblical psalm
for the other publicist poem:
Among the czars and judges
At the great assembly,
The Rider o f the heavens
Stood to judge the earthly sovereigns
Then Shevchenko's publicistic style of writing became stronger and
stronger:
How long will you despoil and rob
And shed the guiltless blood
O f all the poor, yet help the rich
In wicked hardihood?
The beggared widow you should help,
The orphan's name uphold,
And out o f hardship bring with care
The meek to freedom's fold!22
Therefore, all of these ethic and moral issues gradually accumulated
the social themes of Shevchenko's poems.

T a ra s S h e v c h e n k o . Songs o u t o f d a rk n e s s . S e le cte d p o e m s. T ra n sla te d fro m the U k ra in ia n by V e ra R ich , L o n d o n :
T h e M itre P re ss , 1 9 6 1 . P. 8 5 .

‘

T h e c o m p le te K o b z a r. T h e p o e try o f T a r a s S h e v c h e n k o .T ra n s la te d fro m th e U k ra in ia n b y P e t e r F e d y n sk y . G la sg o v

p u b lic a tio n s, 2 0 1 3 . P. 1 8 0 .
T h e p o e tica l w o r k s o f T a ra s S h e v c h e n k o . T h e K o b z a r. T ra n sla te d fro m th e U k ra in ia n b y C . H . A n d ru s y s h e n a nd
W a ts o n K irk c o n n e ll, U n iv e rs ity o f T o ro n to p re ss , T o ro n to a n d B u ffa lo , 1 9 6 4 . P. 2 6 3 , 3 0 2 .
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The second stage of Taras Shevchenko’s recognition of
phenomenon of God began when he was arrested due to his
communication with the activists of the Brotherhood of Saint Cyril and
Methodius. This stage of poet's life as extended for ten years of exile. It
is signed by disappointment and tragedy. Simultaneously, it is full of
strong spirit of the artist and his belief in resurrection and will for
Ukraine and its people. The cycle of poems "In solitary Confinement”
(1847) is full of appeals to Ukrainian people to pray for Ukraine.
Appearance of such devotion foresees an appeal to God as to the
strongest power of the world. Thus, in the poem "To N. I. Kostomariv”
the poet wrote:
M y thanks to God were boundless then
As the most fortunate o f men
In having no one thus to share
M y shackles and my gaol's despair.'3
Shevchenko is anxious to think that
That I shall not be buried in Ukraine,
And I shall not even live in my Ukraine,
Not in it love my people and my God 34
However, everything that he had to experience he named "the will
of God”. Consequently, he called to be patient to God, to become
reconciled with His will, to pray and:
Love your Ukraine,
Love her... in trying times.
And in your hard and final, minute
Pray for her unto the L ord35

'■ T h e p o e tica l w o rk s o f T a ra s S h e v c h e n k o . T h e K o b z a r. T ra n s la te d fro m th e U k ra in ia n b y C . H . A n d ru s y s h e n a nd
W a ts o n K irk c o n n e ll, U n iv e rs ity o f T o ro n to p re ss, T o ro n to a nd B u ffa lo , 1 9 6 4 . P. 3 0 2 .
' T h e p o e tica l w o rk s o f T a ra s S h e v c h e n k o . T h e K o b zar. T ra n sla te d fro m th e U k ra in ia n b y C . H . A n d ru s y s h e n a nd
W a ts o n K irk c o n n e ll, U n iv e rs ity o f T o ro n to p re ss, T o ro n to a nd B u ffa lo , 1 9 6 4 . P. 3 0 6 .
25 T h e c o m p le te K o b zar. T h e p o e try o f T a r a s S h e v c h e n k o .T ra n s la te d fro m th e U k ra in ia n b y P e te r F e d y n sk y . G la sg o v
p u b lic a tio n s, 2 0 1 3 . P. 2 0 9 .
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In the poem "Tsars” ("The Kings”) (1848) it could be some critics
of the biblical king David that is the embodiment of the phenomenon of
king in general:
Would that the headsman's axe might cut them down.
Those kings, the hangmen o f the human race26
Also, he thought that the poet's weapon is the Word which was
given him by God:
Well, mere words, it seems...
Words, the voice and nothing more.
The heart, however, races - it revives
With hearing!..
To know, the voice deriver from God
And words disperse among the people!' '
In the poem "The Neophytes” (1857) Shevchenko was interested in
the figure of the ideologist of Judaic and Christian doctrine apostle Petro
who was the opponent of apostle Paulo. The poet interpreted that Petro
behaved with pagans in a way of Paulo. Such explanation was caused by
the outlook of Taras Shevchenko where the images of these apostles
became as a singular image according to the Ukrainian Christianity.
Thus, the poem represents the Shevchenko's awareness of the Church of
The New Testament and its apostles who were its spiritual leaders. A
son of an ordinary Roman woman (her name is unknown) became a
Christian. Then, after the crucifixion of apostle Petro this son became
"A new Apostle”. R. Rosovetskyy thought that "The mission and
activity of apostle Alkyd are the recognition of his spiritual power and
courage as the leader of "big / world of Jesus Christ” which was claimed
to almost all people of the world. Because son of a Roman woman sang
the psalm number 149. In his inspired speech to the "brotherhood” of
neophytes he remembered such unwonted figure as the Old Judaic
prophet («Нехай пророка побиває» / "Let him the prophet smite and
* The p o e tica l w o rk s o f T a ra s S h e v c h e n k o . Th e K o b z a r. T ra n sla te d fro m th e U k ra in ia n by C. H. A n d ru s y s h e n and
W a ts o n K irk c o n n e ll, U n iv e rs it y o f T o ro n to p re ss , T o ro n to and B u ffa lo , 1 9 6 4 . P. 3 6 3 .
T h e c o m p le te K o b zar. T h e p o e try o f T a r a s S h e v c h e n k o .T ra n s la te d fro m th e U k ra in ia n b y P e t e r F e d y n sk y . G la sg o v
p u b lic a tio n s, 2 0 1 3 . P. 2 51.
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crush”28). By this way Alkyd became the apostle of the First Christianity
which was shown poetically by Taras Shevchenko as the phenomenon of
worldwide and humanistic culture” [43, p. 362]. Also, in this poem
Shevchenko besought to the Virgin Mary:
O joy o f the afflicted! Pray, ordain
And send to me a scared word o f thine,
The new voice o f the holy Truth divine:
Revive, illuminate the Word, that I
May sense its blessed wisdom from on high.
And crying, pray: Send help to such as I:
Into my meager soul the power inspire
To speak with tongues ofpurifying fire.
So that the Word may blaze with holy arts
To warm m en's souls and melt their stubborn hearts.
To spread across Ukraine a healing tide
And in Ukrainian fields be sanctified;
Yea, let that Word breathe praise to God again.
The incense o f all Truth! Amen, amen!~v
The mother of Alkyd became the main protagonist for Shevchenko,
because she
His gospel touched your soul to heal and bless;
And to the public squares and palaces
Bearing the Word o f Truth, the streets you trod
To praise the veritable, living God!30
D. Chyzhevskyy emphasized that Shevchenko understood the figure
of Jesus Christ as "the main in the world history and in life of an
individual”, because "He had the highest features of a human existence
together with the nature of God” [49, p. 337-338]. The mother of Alkyd
T a r a s S h e v c h e n k o . S o n g s o u t o f d a rk n e s s . S e le cte d p o e m s. T ra n sla te d fro m th e U k ra in ia n b y V e ra R ic h , Lo n d o n :
T h e M itre P re ss , 1 9 6 1 . P. 106.
' T h e p o e tica l w o r k s o f T a ra s S h e v c h e n k o . T h e K o b z a r. T ra n sla te d fro m th e U k ra in ia n b y C . H . A n d ru s y s h e n a nd
W a ts o n K irk c o n n e ll, U n iv e rs ity o f T o ro n to p re ss, T o ro n to a n d B u ffa lo , 1 9 6 4 . P. 4 8 6 -4 8 7 .
‘ T h e p o e tica l w o r k s o f T a ra s S h e v c h e n k o . T h e K o b z a r. T ra n sla te d fro m th e U k ra in ia n b y C . H . A n d ru s y s h e n a nd
W a ts o n K irk c o n n e ll, U n iv e rs ity o f T o ro n to p re ss, T o ro n to a n d B u ffa lo , 1 9 6 4 . P. 4 9 9 -5 0 0 .
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became as the Virgin Mary because of her love to her son and
continuation of his cause. Properly, "Psalter” and the Gospels were the
favorite biblical texts of Shevchenko. That is why the way of life of
Jesus Christ defined the way of life of protagonist of the poem "Funeral
Feast”.
The third stage of the poet’s recognition of phenomenon of God
consists of the poems about ideal society, which Shevchenko aimed to
see on his Motherland. There are poems after his return from exile.
Firstly, its ideal of society could be shown in the poem "Isaiah. Chapter
35. Imitation” (1859): will cover the land
Sewn with golden thread by masters,
And lined with decency and freedom...31
The poet believed that “It's God that judges, freeing You, the
languishing and po o r"18. In general, the poem represents "the complex
of motifs about prophecy and about free progress of people. In the poet's
understanding of the biblical text he did the strong social accent that
after "slaves” the poem shows millions of serfs of the Russian Empire,
who couldn't wait the will which was promised by their "owners” [7,
349]. The poet followed not only the biblical text. He represented his
dreams and his particular vision of the prefect society on his
Motherland. The prophecy of Isaiah concussed some parallels which are
determines the poetic text of Taras Shevchenko:
Steppes and lakes will come to life.
Sacred roads will spread,
Roads not bound by markers,
But free and broad in all directions;
Masters will not found those roads,
But slaves will congregate
Upon them happily and joyously,
Without hue and cry,
1 The com plete Kobzar. The p oetry o f T aras Shevchenko.Translated from the U krainian by Peter Fedynsky. Glasgov
publications, 2013. P. 352.
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And the desert masters
Will be happy villages. '
In fact, it is the evolution of the biblical plot and text and its
author's interpretation in some social meaning.
The poem "Maria” became a significant step on the poet's way of
recognition of phenomenon of God. The story of life of the protagonist
has the other interpretation, than the Holly Bible has. It was caused by
Taras Shevchenko's often reading of the Holly Bible. Thus, the theme of
the Annunciation was deeply changed by Taras Shevchenko in this
poem. According to a foundation of Christology the poem is closely
connected with the heterodox beliefs of Ebionites. But these heresies
were within Christianity. Y. Malaniuk exactly determined the reason of
such way of thinking of Taras Shevchenko. The researcher emphasized
that "anthropocentric and Protestant ideas of the 30s' and 40th years of
XIX century weren't accepted by Taras Shevchenko without awareness
of their essence [...]. These concepts were recognized by Shevchenko
within the Ukrainian background of religious anthropomorphism”
[35, p. 62]. Then Shevchenko explained the specificity of his recognition
of Christianity in the letter of 23/3/1860 to his relative V. Shevchenko:
“I am not a pharisee and not an idolater as those Christians who are
liars and henchmen ”.
The main innovation of the poem "Maria” (1859) by Taras
Shevchenko is determines by the rationalistic interpretation of the
Annunciation. The episode when Maria and Joseph found Jesus Christ in
the age of twelve in the temple of Jerusalem was explained by Taras
Shevchenko closely to the Holly Bible. But the story about adult Jesus
Christ Shevchenko began to write further from the Gospels. Firstly he
applied to the Virgin Mary:
O my resplendent Paradise, I place
My hope in you and in your tender grace,And rest in you my yearning and my plaints.
’ The com plete Kobzar. The poetry o f Taras Shevchenko.Translated from the Ukrainian by P eter Fedynsky. Glasgov
publications, 2013. P. 353.
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O holy Sustenance o f all the saints,
Mother most blessed, most immaculate!33
It could be right that S. Rosovetskyy emphasized: "Shevchenko
saves the divine essence of the biblical protagonist of Jesus Christ who
is the one positive and not "poor” character (it is not about loan
Predtecha, whose adult life was outside the story). Immediately after the
Birth he achieved name of the "Savior”, "Messiah” and "True Live
God”. Therefore, in the spiritual sphere of the poem arose some tension,
because it would be better to narrate about life of a God-man without
break of the rationalistic and down-to-earth story. This issue could be
determined by the narrative approach. According to it, the Virgin Mary
became a kind of mediator between the narrator and Jesus Christ. She is
the only one person who represented some particular episodes from life
of Jesus Christ” [43, p. 366]. She followed the Son:
... You also went
and followed after, fo r his cherishment.
Saw her Son 's deeds
and heard him as he talked
And trembling silently,
felt overdone... 34
After his death and resurrection she continued the mission of the
Son:
You, greatest among women, from your feet.
Scattered like chaff their sorrows grown absurd
In the pure o f your flaming word;
In their poor souls you thus instilled the merit
And mighty motion o f your holy spirit...
Glory to you, O Mary, and great praise!
Those men rose up in holiness; their ways
Dispersed to every corner o f the earth.
T h e p o e tica l w o r k s o f T a ra s S h e v c h e n k o . T h e K o b z a r. T ra n s la te d fro m th e U k ra in ia n b y C . H . A n d ru s y s h e n a nd
W a ts o n K irk c o n n e ll, U n iv e rs ity o f T o ro n to p re ss , T o ro n to a n d B u ffa lo , 1 9 6 4 . P. 5 1 4 .
T h e p o e tica l w o rk s o f T a ra s S h e v c h e n k o . T h e K o b z a r. T ra n sla te d fro m th e U k ra in ia n by C . H . A n d ru s y s h e n a nd
W a ts o n K irk c o n n e ll, U n iv e rs ity o f T o ro n to p re ss , T o ro n to a n d B u ffa lo , 1 9 6 4 . P. 5 1 4 .
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And in the name o f Him you brought to birth,
O f your afflicted Son, to every land
They carried Truth and Justice, hand in hand.18
Shevchenko glorified the real resurrection of the Virgin Mary:
Revived within the human soul,
Within a small and shackled soul.
Within a poor and mournfid soul.35
Taras Shevchenko raised a question why God chastised Ukraine in
the poem "Hosea. Chapter XIV. An imitation” (1859). The poet called:
Be resurrected. Mother!..
Tell them that Truth and Justice will revive
Will summon, will inspire,
will conjure up
Not the dull, ancient Word that
has decayed
But a new Word, and this,
with mighty clamour.
It will bring bravely in the midst o f us
And save our people, stripped
and destitute.
From the unseemly favours o f the tsar...36
In one of the last poems "A prayer” (1860) by Taras Shevchenko
the poet asked God to put the kings into the irons, to give power for
people, love and "paradise of heart” for him. Also, the same appeal to
punish oppressors of people it could be find in the poem "Imitation of
Ezekiel. Chapter XIX”. It pays attention to "That puny autocrat's
vociferation, that will become a parable to others
[55, p. 267].
Generally, as S. Rosovetskyy emphasized: "There is no reason to
consider the biblical motifs only as some origin forms, which were filled
by the particular essence of Taras Shevchenko. Special features of its
Th e co m p le te K o b z a r. The p o e try o f T a ra s S h e v c h e n k o .T ra n s la te d fro m th e U k ra in ia n by P e te r F e d y n sk y . G la sg o v
p u b lic a tio n s, 2 0 1 3 . P. 3 7 6 .
T h e p o e tica l w o rk s o f T a ra s S h e v c h e n k o . T h e K o b z a r. T ra n sla te d fro m th e U k ra in ia n b y C. H . A n d ru s y s h e n a nd
W a ts o n K irk c o n n e ll, U n iv e rs ity o f T o ro n to p re ss, T o ro n to a n d B u ffa lo , 1 9 6 4 . P. 5 3 3 , 5 35.
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artistic structure accepted by Taras Shevchenko during his lecture
courses and creative life became a part of his individual poetics. Also,
the concepts of a good and a kindness which were embodied in these
structures helped the poet to form his particular outlook. Therefore,
these things were a kind of a balance and harmony for Shevchenko's
rebellious and revolutionary consciousness. The biblical motifs
represented by Taras Shevchenko also were a kind of connection
between Shevchenko and the Old Ukrainian literature and the national
Christian culture of Ukraine. These things weren’t investigated by the
cultural studies and historiosophy of those times. As a result,
Shevchenko's version of Ukrainian literature language became better.
Especially it was fdled by a lot of words of Slavonic church which were
often approved in the monuments of the Old Ukrainian literature and the
Oral Christian tradition. Creative interpretation of the biblical motifs by
Taras Shevchenko opened one of the "windows” to World literature for
him. Because it taught the poet to use the universal biblical and
symbolic language which helps a foreign reader to understand particular
"lexemes” of the Ukrainian genius better” [43, p. 371].
Thus, the creative outlook of Taras Shevchenko confirms the
evolution of recognition of the biblical themes and plots by the poet,
first of all the conception of God. It was a way from a simple reading of
the Holly Bible in his childhood until the strong awareness of
phenomenon of God in adult life. Also, the idea of faith was changed
few times according to different stages of the poet's life. Shevchenko
has passed the way from the romantic and national recognition of the
conception of God to disappointment that was caused by his individual
and national tragedy. Then the poet experienced deep philosophical and
psychological understanding and awareness of phenomenon of God.
Generally, he accepted the power of the Christian obedience,
humbleness and forgiveness.
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2.2 The issues of synthesis of the national and psychological
in Kobzar's biblical motifs interpretation
The national and artistic outlook of Taras Shevchenko depicts
evolution of his creative thinking that happened to him according to
different parts and occasions of his life. Determinative factor of its
dynamics was changes of the artist's life and particular cases which
formed his acceptance of the world. Generally, these things became a
background of the artist's creative credo and constructed his
psychological and philosophical context. All lifelong Taras Shevchenko
was a faithful Orthodox believer. But the Orthodoxy as a part of his
outlook determined individual mentality of his late years. A society as a
dynamic system of clever individuals has additional stage of freedom,
unlike some other live systems of biosphere. The source of it additional
stage of freedom could be spiritual freedom of human. Shevchenko
thought his spiritual freedom as a determinative factor. Poet's ways of
realization of this freedom were different.
Thus, at early stage of Shevchenko's creativity the sphere of
realization of his freedom was the heroic history of people. He saw the
ideal of will in campaigns of hetmans and haydamaks and in figures of
some national heroes. At late stage of creativity the artist achieved
awareness that a will and freedom of a human could be realized through
its faith. The stronger faith in God, the deeper recognition of the Divine
essence, the chances of human and society become higher to implement
ideals of individual freedom.
The psychological consciousness in the creativity of Taras
Shevchenko represents through realization of the author's "Me”. It
depicts formation of his outlook. It could be developed in human's mind
through communication within the family and society. But mostly it
could be reflected through creativity. Creative work represents the
artist's awareness of identity, especially its national kind. Christianity is
the significant factor that formed national spirituality of the poet. In
171

total, the moral basics of phenomenon of a person who was free within
humanistic ethics were formed in the scholarliness of the Medieval
Kievan Rus. In particular, its realization could be in works "A percept”
by Volodimer Monomakh, "A prayer” by Danylo Zatochnyk and "The
Tale of Igor's Campaign”. In fact, it was a kind of almost Renaissance
thinking, which had domination of research of harmony of Christian and
humanistic values. The Orthodox Christianity was quickly accepted by
the mentality of the Kievan Rus. Therefore, our people found some
elements of national tradition in Christianity. Particularly the national
consciousness consolidated when Bohdan Khmelnytsky and Ivan
Mazepa were the leaders of Ukraine. First of all it arose in politics of
hetmans and in keeping of the Orthodox faith.
The foundation of the Christian outlook consists of the fight
between good and evil. As a result, the main aim of the Christian
education is strengthening of will, personality and growth of intellect.
According to history and psychology the Christian outlook deeply
connected with Ukrainian spirituality. That is why interpretation of
patriotism stays topical in the context of the Christian outlook.
Metropolitan Andriy Sheptytskyy emphasized that the difference
between ordinary and Christian patriotism could be compared to
difference between natural and supernatural, ethic law and grace and to
Christian and undipped souls. The Christian patriotism exists without
fight of social statutes and desire to kill and humble some nation and its
individuals. The Christian patriotism is based on the honour to some
nation and its language, culture, independence, historical traditions. The
Christian humanism has esteem to individuals and allows them to
choose way of existence. The Christian humanism is not the conception
of destruction. It is the conception of serving, help, honour and love.
The outlook of Taras Shevchenko was formed by the influence of
the national upbringing (it is about the grandfather of the poet whom he
remembered in the poem "Haydamaks”) and the Christian humanism. At
the early stage of Shevchenko's creativity the heroic outlook became the
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highest stage of the national consciousness. Consequently, the intention
of a human is a determinant for the embodiment of the true heroic
individuality. It demands of deliberate and voluntary self-sacrifice for
some high ideals. Shevchenko affirmed that a human who is ready to do
some heroic action also has the ability to go through altruistic feelings.
Especially, it is about forgiveness, mercy and justice. Therefore, the
national heroes by Taras Shevchenko are the righteous individualities.
God is love, mercy and justice for the artist. The psychologists
determine the phenomenon of forgiveness as a basis of a human being.
Its embodiment is Jesus Christ - the Son of God. Thus, Vasyl Barka
rightly called Shevchenko the poet of Christian forgiveness. This
characteristic was widely represented in the poems "The Neophytes”
and "The Witch” etc. Especially, forgiveness as the feeling and emotion
was deeply depicted in the poem "I was sleepless, and the night was like
an endless sea”. It is about the two soldiers and guards - Ukrainian and
Russian who were talking about the necessity of forgiveness.
Consequently, the artist perceived that it would be better to forgive
enemies. That is why Shevchenko interpreted the experienced pain as
the necessity for awareness of a human essence. Also, it leads to an
understanding of life which could help to determine the outlook of the
author.
In general, the system of concepts of Taras Shevchenko's creativity
represents dominating ideas of national consciousness. Also, his
concepts introduce the paradigm of the national consciousness. S. SmalStotskyy called Shevchenko the supporter of Ukrainian nationalism [44].
Also, this thesis could be upheld under present-day conditions, because
every new epoch defines especial understanding of artist's heritage.
Thus, Shevchenko could be called as Ukrainian nationalist in the context
of nationalism, which is "subordinated to the aims of liberation of
nation, establishment of the state and revival of culture. Also, it carries
out a positive function of creating of culture, unites the people and
inspires them to create” [15, p. 51]. However, Shevchenko was far from
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nationalism, which "has the aim to represent some nation above others
nations and cultures. It could bring the fault and self-praise, some kind
of ethic "narcissism” and leads to distrust between people” [15, p. 51].
The different stages of creativity of Taras Shevchenko assert his
gradually metaphysical unity with the spirituality of the nation, its deep
understanding and reflection of national consciousness. The poet's
concepts became universal for the national mentality of Ukrainians,
because the reality of Ukrainian people was the reality of Taras
Shevchenko. Shevchenko understood intuitively better than somebody
else that the main reason why Ukraine did not have the state order was
the absence of the national consciousness and dissociation of the
national "Me”. Afterwards, the poet proclaimed the necessary idea of
spiritual evolution of a personality. Also, it should be embodied through
the Christian mentality and not only through courage. The representation
of such opinion could be seen in the poems of 1859 that were written as
a reference on the biblical creations and motifs.
The poem "Imitation of psalm XI” is some kind of Shevchenko's
interpretation of the biblical thesis about:
God tests a pious,
but He hate a godless and those, who likes violence!
... Because God is fair,
He loves the truth,
A pious could see His face!3'
It is the test of morality, humanism and ability to stay a human in
whatever conditions. Shevchenko thought that only personal qualities
could be the main causes of forming of individuality, its outlook and
activity. The ability of righteous human to see the essence of God,
understand and accept the Divine Truth is the highest gift according to
the Holly Bible. Shevchenko interpreted the righteous soul as someone
who has honest heart and does not think about killing of a human and its
nation:
w Translated from Ukrainian into English by Olha Huzii.
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Dear Lord! How few the righteous are
That in the world remain!
Each heart would fo r its brother forge
Captivity's dark chain 48
Shevchenko found some spiritual weapon during a long period of
his life. He was the supporter of The Brotherhood of Cyril and
Methodius, was enthusiastic about the courage of Cossack and
haydamaks. Finally, the artist understood that the strongest weapon of
the poet is word sanctified by God, the biblical Truth and the position of
a religious Christian. Such word could repair nation from a ruin and give
to its new life. Thus, Shevchenko presented this "weapon” for people:
For humble folk in servile chains
Who sadly waste away...
I shall extol those small, dumb slaves
And set my Word on guard... ~'
The poet hopes to see ideal world and perfect society based on the
biblical background. The Christian values of morality and virtue formed
the basis which could be the image of a new society for Shevchenko.
Therefore, Shevchenko represented subjective image of future Ukraine
with good and free reality in the poem "Imitation of Isaiah. Chapter
XXXV”. It will be when,
when, O Lord, the Truth, our friend.
Upon the nations shall descend.
To tarry for at least a while Then shall the blind man see, and smile.
The lame shall leap forth like a hart.
Worlds from the dumb man's lips shall start
Like gushing water from his tongue...40
T h e p o e tica l w o r k s o f T a ra s S h e v c h e n k o . T h e K o b zar. T ra n sla te d fro m th e U k ra in ia n b y C . H. A n d ru s y s h e n and
W a ts o n K irk c o n n e ll, U n iv e rs ity o f T o ro n to p re ss, T o ro n to a n d B u ffa lo , 1 9 6 4 . P. 5 0 7 .
T h e p o e tica l w o r k s o f T a ra s S h e v c h e n k o . T h e K o b z a r. T ra n sla te d fro m th e U k ra in ia n b y C . H . A n d ru s y s h e n and
W a ts o n K irk c o n n e ll, U n iv e rs ity o f T o ro n to p re ss, T o ro n to a n d B u ffa lo , 1 9 6 4 . P. 5 0 7 .
T h e p o e tica l w o r k s o f T a ra s S h e v c h e n k o . T h e K o b zar. T ra n sla te d fro m th e U k ra in ia n b y C . H . A n d ru s y s h e n a nd
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175

The poet saw freedom of people in conditions of the free word,
thought and idea. All those concepts form a new nation. This image of
the new society Shevchenko found in the biblical part 35 of books of
prophet Isaiah "Blessedness of God’s people in sufferings”. There was
the image of a road:
And there will be broken road and way
that will be called:
the Saint road,
it wouldn 't be walked by the evil,
and it will be belong to its people.41
The road, way as a concept of development of nation and its
dynamic forward movement to some new life represented the conception
of the national freedom for Shevchenko. People should go towards it
with such kind of weapon as the word. Any kind of other weapon
couldn’t be stronger in the process of forming of the nation. The poet
created the image of perfect society which will be embodied in the
future in the poem "Imitation of Ezekiel. Chapter XIX”. The main
condition of its existence is the death of lions which oppressed and
killed people. After all, the roar will disappear on the earth:
Those days will pass those days o f lawlessness
And dark iniquity - already now
They slowly pass. But still
the growing whelps
Are not aware o f it - they grow like reeds
Upon a shady meadow...
Instead o f lions' roars;
they'll that weeping Plaintive, prolonged and ugly
beyond measure That puny autocrat's vociferation
Translated from Ukrainian into English by Olha Huzii.
17 6

That will become a parable to others ^
This motif the poet found in the biblical 19th part of the Book of
Prophet Ezekiel "Mournful song about tsars of Ezekiel”. In this part the
lion symbolized the king who killed people. However, such king will be
punished. Afterwards, people will find the new way, which will bring
them happy and balanced society.
Taras Shevchenko aspired to find the reasons of the unhappiness of
Ukraine, which was caused its prolonged status without state order. The
poet found these reasons in the activities of Hetman Bohdan
Khmelnytsky and Russian emperor Peter the Great. Properly,
Shevchenko didn't grasp the politics of Bohdan Khmelnytsky. He
thought it caused the slavery of Ukraine. The poet wrote in the poem
"Hosea. Chapter XIV” that God punished Ukraine:
For Bohdan.
For rabid Peter...
Be resurrected, mother!43
Despite of that,
Truth and Justice will revive.
Will summon, will inspire, will conjure up
Not the dull, ancient Word that has decayed
But a new Word, and this, with mighty clamour.
It will bring bravely in the midst o f us
And save our people, stripped and destitute.
From the unseemly favours o f the tsar...44
As a result, the "new word” will be the main pledge of life within
new society. By this concept the author meant the new mentality of
people. The essence of it is national and patriotic. The word is
embodiment of the national ideas, which formed the outlook of nation
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and its way of thinking. The motif of punishment of the country because
of the activities of its sons Shevchenko found in the biblical 14th part of
the prophet Hosea:
Samaria will be guilty,
because became stubborn to its God,
they will be killed by the sword!
Who is the wise, those will understand it.
The clever will perceive,
because the ways o f God are simple,
and the pious people are walking there,
however the sinfid men will stumble on it!45
The image of the ideal society in the late creativity of Taras
Shevchenko is based on the biblical themes and symbols, which are used
through the prism of Slavic and Ukrainian reality. Generally, the Slavic
idea in the poetry of Taras Shevchenko was formed according to
awareness that Ukrainian people were bom and grown up in the Slavic
family. Strictly, Shevchenko created his own new image of Ukraine.
According to it there were a lot of issues about Shevchenko as a statist.
The main question: did he consolidate the principle of national state
order? As to this thesis I. Dziuba noted: "He defended his image of
Ukraine from whatever infringements and humiliations on it. He
strengthened our new national self-name and filled up it with content,
that couldn't be objected and ignored... Later this content will be
depicted in some political science terms: sovereignty, independence and
state order” [17, p. 41]. Therefore, the biblical motifs in the late stage of
creativity of Taras Shevchenko could be embodied in the national reality
and interpreted through the individual psychology of the artist. The
national courage of the early stage of Shevchenko's creativity gradually
became modified into the strong biblical patriotism and humanism of the

Translated from Ukrainian into English by Olha Huzii.
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poet. Also, these concepts formed the background
Shevchenko's image of the perfect society.

of Taras

2.3. The basis of Ethics and Christianity
In the image of Taras Shevchenko
Interpretation of the biblical images and symbols became a part of
the determinative national and political outlook of Taras Shevchenko
and lead to the phenomenon, which was named by S. Smal-Stotsky
“Synodic Ukrainian Soul” [44, p. 17]. On the early romantic stage of
creativity of Shevchenko he reflected his outlook through the historical
poems by representing of the images of Cossacks and hetmans. The
historical plots were the source of the national consciousness for Taras
Shevchenko. He became a supporter of the idea of Ukrainian
nationalism through interpretation of the hetman's state and assessment
of political strategies of hetmans. Simultaneously the artist represents
ability to express feelings and emotions. The historical works of Taras
Shevchenko are deeply psychological. His protagonists represent not
copies of the historical heroes. They complete by features and
descriptions the mental type of Ukrainian person with its positive
and negative features. Professor of Psychology Ivan Holovinsky
emphasizes that "the reality of Ukrainian people was the reality of
Shevchenko. Patience and experience of Ukrainian people were his
experience. None of the poets living before Shevchenko could render
any details of mental experience and national enslavement of Ukrainian
people by foreigners” [10, p. 52].
In the poem "The Neophytes” he determined as the main concept
the idea of forgiveness and moral superiority of the Christian
generosity and good above the pagan outlook. The apostle Paulo by
Shevchenko convert the pagans to Christianity by his generosity. The
mediation of this image the artist described through the word of Truth.
He asked the Virgin Mary for such "saint word”:
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O joy o f the afflicted! Pray, ordain
And send to me a sacred word o f thine.
The new voice o f the holy Truth divine:
Revive, illuminate the Word, that I
May sense its blessed wisdom from on high "
Shevchenko comprehended his mission of the Apostle of nation
and spiritual leader for its freedom. Shevchenko meant that reaching
freedom is possible only by the great word of universal Truth. He
aspired that such word was from Ukraine:
... Out o f my depths I cry.
And crying pray: Send help to such as I:
Into my meager soul the power inspire
To speak with tongues ofpurifying fire.
So that the Word may blaze with holy arts
To warm men s souls and melt their
stubborn hearts.
To spread across Ukraine a healing tide
And in Ukrainian 'fields be sanctified;
Yea, let that Word breathe praise to God again.
The incense o f all Truth! Amen, amen!4
Taras Shevchenko really experienced his existential expertise
through feelings of his historical protagonists. Willingness to have such
experience was accepted by Shevchenko in his childhood, when the
grandfather Ivan told him about rebellion of the Right bank Ukraine
against the polish magnates in 1768. Then desire to fight was bom in
child's heart. As a result of such existential experience Shevchenko
understood that the reason of absence of the state order of Ukraine
depends on its absence of the national consciousness and
dissociation of the national Ukrainian “Me”. This tendency he deeply
researched in a mystery play “The Great Vault”. Karl Jung mentioned
T h e p o e tica l w o r k s o f T a ra s S h e v c h e n k o . T h e K o b z a r. T ra n sla te d fro m t h e U k ra in ia n b y C . H . A n d ru s y s h e n a nd
W a ts o n K irk c o n n e ll, U n iv e rs ity o f T o ro n to p re s s , T o ro n to a nd B u ffa lo , 1 9 6 4 . P. 4 8 6 -4 8 7 .
* ’ T h e p o e tica l w o r k s o f T a ra s S h e v c h e n k o . T h e K o b z a r. T ra n sla te d fro m t h e U k ra in ia n b y C . H . A n d ru s y s h e n a nd
W a ts o n K irk c o n n e ll, U n iv e rs ity o f T o ro n to p re ss , T o ro n to and B u ffa lo , 1 9 6 4 . P. 4 8 7 .

180

that as a human mind has light and shadow, the united national
consciousness has light and shadow too. Sometimes one of these tilings
could win. Shevchenko meant that rebirth of the national state order is
possible in conditions of spiritual evolution of the Ukrainian person. In
other words, this spiritual evolution could be realized only in conditions
of complete win of good in the souls of Ukrainians, thus - in the soul of
nation. Shevchenko interpreted that the arch enemies of the revival of
national state order are traitors and persons with mentality of the
"maloross”
According to such outlook, it could determine the poet's
understanding of his place and destination. S. Smal-Stotsky emphasized,
"Shevchenko recognized the poet on a level with prophets. Then "God
with love to His Children” send them on the earth to people, "to bring
His love, to teach of saint mind”, "to teach how to live in the world”, "to
bring people Love and Truth and Good and the best Good in the world
that named "love to brothers”. He wants to be a prophet for his unlucky
people” [44, p. 167]. The artist realized this function successfully. The
traditional definition of Taras Shevchenko as a "prophet” could be
completely righteous. The prophet sees the present and future times
through the past. Shevchenko represented his own worldview [16, p. 7],
which connected the three times: the past, the present and the future. The
past determines the essence and character of the present and the present
forms the future. Such formula could be used for fate of the particular
person who represents the Ukrainian nation and for the all Ukrainian
people.
The reason of absence of Ukrainian state order in the XIX century
the artist assesses through analysis of the past, especially of the
Cossack's state. Besides, he commented in details the wrong steps of
Ukrainian hetmans, which caused the crisis of the state order in Ukraine.
Shevchenko didn't idealize the times of Cossacks. Also, he wrote about
eternal lack of organization of their life. The poet followed the idea of
national independence which was subordinated with the idea of
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autonomous status of Ukraine under protectorate of stronger state. The
fatal search of such protectorate decreased the ability to realize the idea
of independent state.
At the same time awakening of the historical memory was
equivalent to awakening of the national consciousness for
Shevchenko. Through this process he saw possibility to free a person
and to form Synodic Ukrainian Soul as a result of evolution of Ukrainian
people. Also, it has possibility to create the national type. In this context
Taras Shevchenko determined subjective understanding of freedom as
the particular spiritual cause. Generally, the theme of freedom and
slavery stays determinative during the whole stage of creativity of Taras
Shevchenko. According to his conditions the poet interpreted these
concepts through the deep existential and philosophical content. Even
when Shevchenko was imprisoned he didn't lose his spiritual freedom,
which was the source of life and determinant factor of his thoughts about
existence and destination of human. Just that domination of concept of
the spiritual freedom determines invincible spirit of Shevchenko.
Freedom in the outlook of Taras Shevchenko links two aspects:
the social and the spiritual. A person could be free only in society and
in its internal world. It means that a person could take a decision on its
own about social and moral aspects of its life. These aspects are totally
equivalent. The first aspect could be defined only by social factor. The
second aspect could be defined by the biblical principles and truth. After
exile Shevchenko accepted the biblical basics to his creativity and
outlook. As a result, his morality was based on the Ten Commandments
and his assessment of society thorough the religious prism.
A striking instance of new interpretation of Shevchenko's reality by
including to it the Christian motifs became the poem "The Neophytes”
by T. Shevchenko, which was written on the beginning of 1857 in
Nizhniy Novgorod. Shevchenko experienced the hard exile, but he
didn't know what will happen then. He returned from exile filled with
experience and especial feelings. His young maximalism and aspiration
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for fight changed according to the difficult situation, which was caused
by passivity of big part of the Ukrainian society. The ideal image of a
fighter Shevchenko found in images of the first Christians, who brought
the true faith to the cruel world of Emperor Nero. The paradigm of this
world could be projected on the society of Russian Empire of those
times. Also, the fighters for national freedom embodied in the image of
Alkyd.
Shevchenko took passage from “Isaiah” (Chapter 5) as the epigraph
to the poem: «Ия глаголет Господь: сохраните суд и сотворите
правду, приближибося спасение мое прийти, и милость моя
открывается» ("Thus said the Lord, keep ye judgment and do justice;
fo r my salvation is near to come, and my righteousness to be
revealed”) 48. By this the artist expressed his true faith in God and trust
in His impartial divine justice.
Later Shevchenko wrote a letter to M. S. Shepkin, whom he
dedicated the poem “The Neophytes”. The poet mentioned that it is
impossible to print this work in times when it was written. The artist
understood that print of the poem could cause new wave of
dissatisfaction and political pursuing of him by the tsarist government.
At the same time, Shevchenko wanted to write. Creativity was
embodiment of the idea of will for him. Also, it was the reason to claim
about his desire of freedom and that he will never resign. Shevchenko
saw himself in the images of the first Christian people who were
neophytes. In their life he found the source of new ideas of renascence
for nation and new way of achievement of freedom for Ukrainian people
and their nation. The first Christians of the Ancient Rome of I century of
A. D. were the prototypes of Shevchenko. They were a minority, but
they existed. They came to call others follow them with the purpose to
show the way of salvation. Just in such a way they fulfilled their
mission.
When the poet saw Jesus Christ on the cross, he asked God:
T h e p o e tica l w o r k s o f T a ra s S h e v c h e n k o . T h e K o b z a r. T ra n sla te d fro m t h e U k ra in ia n b y C . H . A n d ru s y s h e n and
W a ts o n K irk c o n n e ll, U n iv e rs ity o f T o ro n to p re ss, T o ro n to a n d B u ffa lo , 1 9 6 4 . P. 4 8 3 .
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What has He done,
That righteous Nazarene, that only son
O f God-appointed Mary? By what plan
Has He been dealing with the sons o f man?
And why did they the Holy One torment, In fetters binding Him with foul assent?
Why did they crowed His blessed head
with thorns49
The artist commiserated Jesus Christ who was crucified.
Synchronically, the poet understood that sacrifice and blood of Jesus
Christ was unavoidable. Sacrifice and blood of Jesus Christ made His
doctrine immortal, called people to fight and gave them Faith, Hope, and
Love. When Shevchenko returned from the exile, he was on the guard of
new pursuing, thus he relied only for God. The poet asked the Virgin
Mary for blessing and possibility for future fight for word which able to
help people:
Let us not die in slavery and dearth.
Let us not waste our fleeting years in vain,
О joy o f the afflicted! Pray, ordain
And send to me a sacred word o f thine.
The new voice o f the holy Truth divine...
So that the Word may blaze with holy arts
To warm men's souls and melt their
stubborn hearts
To spread across Ukraine a healing tide... 50
Not without reasons the artist asked to the image of the Virgin Mary
on Her icon « ВсЪх скорбящих радость» ("Joy of the afflicted”). The
oldest such icon stayed in the church of Saint Mykola which was located
on the cloister of Likamian. It was founded in the beginning of the XII
century by ruler Sviatoslav Davydovych, who was great grandson of
** T h e p o e tica l w o r k s o f T a ra s S h e v c h e n k o . T h e K o b z a r. T ra n s la te d fro m th e U k ra in ia n b y С . H . A n d ru s y s h e n and
W a ts o n K irk c o n n e ll, U n iv e rs ity o f T o ro n to p re ss , T o ro n to a nd B u ffa lo , 1 9 6 4 . P. 4 8 4 .
T h e p o e tica l w o r k s o f T a ra s S h e v c h e n k o . T h e K o b z a r. T ra n s la te d fro m th e U k ra in ia n b y С . H . A n d ru s y s h e n and
W a ts o n K irk c o n n e ll, U n iv e rs ity o f T o ro n to p re ss , T o ro n to and B u ffa lo , 1 9 6 4 . P. 4 8 6 -4 8 7 .
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Yaroslav the Wise. The ruler Sviatoslav accepted monasticism with
name Mykola in Kyiv Pechersk cloister. He served almost thirty years
there. Nowadays his relicts stay kept in Near caves of the Kyiv Pechersk
cloister. Just Mykola-Sviatosha brought to the Uspenski Cathedral of the
Kyiv Pechersk cloister the icon «ВсЪх скорбящих радость» ("Joy of
the afflicted”). From those time this image begun to cute people. Later
the Virgin Mary of this icon will be interpreted as a patroness of all
suffering and sick people. That is why Shevchenko applied to its image
after exile. The poet was exhausted and suffering. As a result,
Shevchenko found the power which he was looking for. Mostly, it only
the Ukrainian image of the Virgin Mary. Especially, it protects Kyiv.
Not without reasons, in day of celebration of the icon «ВсЪх
скорбящих радость» ("Joy of the afflicted”) in 24lh of October (6th of
November), 1943 Kyiv was unfettered from fascists.
The poem "The Neophytes” represented complete evolution of the
images of Alkyd and his mother. There was a fascinating girl in Rome.
Later she matured from a little girl to a woman and bom the son with
name Alkyd. Afterwards, the star rose above Bethlehem and Jesus Christ
brought the word of (ruth and genuine faith to this sinful world. Because
of it He was cmcified on the Golgotha. Once in a wood Alkyd was
celebrating with friends, wine and merriments, and met the Saint Petro,
who "told them the new word, Love, Truth and Good”. Later souls of
young pagans fdled up with love to brothers, thus orgy ended.
Everybody listened to the words of Petro and followed the apostle in
catacombs. Subsequently, Alkyd changed by accepting of the true faith.
When Petro was cmcified on the cross, neophytes were shackled and
lead to Syracuse. Alkyd was between them.
After that the mother of Alkyd betook herself in search of son to
Siberia and Scythia. Though, she understood the image of Nero as the
one who couldn’t avoid "Divine justice, which is Righteous, sudden, and
will convict you on your way”. But the martyrs in shackles will forgive
the tyrant, because they are brothers and Christians. By this way
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Shevchenko consolidated the idea of Christian forgiveness and professed
the biblical commandment to let God decide. This is a king of thing
which every offender want to use. In case if he could avoid usual justice,
he will be punished by God anyway.
When mother of Alkyd came to Rome, she bethought Caesar about
clemency of her son. But:
Can marble grant yon mercy?
Pray alone to God and Truth!
D eaf are the ears o f stone.''
The character of Alkyd is formed, because he became the apostle of
"Great world of Jesus Christ”. He was the martyr, who sung a glory for
God. He believed that
The unrighteous they'll condemn
With their righteous justice,
And eternal glory will arise.
Glory to the blessed.5'
Alkyd convinced that some grandsons will be the warriors of Christ,
and without flame and knife
Strategists o f God will rise.
Then by thousands and by tens
o f thousands
Pagans all will flee the saints39
For the last time of life Alkid called people to pray. Thus, neophytes
are interpreted by Shevchenko as the saint knights.
They were sent by sea on galley to Rome. Later on the arena of the
glorious Coliseum Alkyd was singing the psalm when leopard killed
him. After this the character of Alkyd's mother changed. She became a
self-possessive woman. Generally, a self-possession and ability to
control oneself and one selfs thoughts, actions could be determinant
cause that helps to fix someone's way of life. Self-possession leads a
Th e p o e tica l w o r k s o f T a ra s S h e v c h e n k o . T h e K o b z a r. T ra n s la te d fro m th e U k ra in ia n b y C . H . A n d ru s y s h e n a nd
W a ts o n K irk c o n n e ll, U n iv e rs ity o f T o ro n to p re ss , T o ro n to a n d B u ffa lo ,1 9 6 4 . P. 4 9 3 .
Th e c o m p le te K o b z a r. T h e p o e try o f T a r a s S h e v c h e n k o .T ra n s la te d fro m t h e U k ra in ia n b y P e t e r F e d y n sk y . G la sg o v
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person to evolution of itself, to positive changes in its essence.
Shevchenko understood it as a long process.
In the poem "The Neophytes” the mother of Alkyd became a selfpossessive woman through a few stages of her life. First, she was in
despair after death of her son:
G rief G rief
0 vicious grief o f mine!
You're my bitter destiny! What will
1 do without him? Whom will
I now lean upon?.. ” The wretch
Then looked around.
And against a wall.
Against a wall, she bashed her
aging head.
Falling like dead weight
Beneath the iron gate 53
Subsequently, the mother overcame her feelings and became self
controlled. Therefore, the mother of Alkyd overcame herself at the first
time. Secondly, she represented herself as a mother and Christian
woman. Finally, just self-possession helped the mother of Alkyd to
change herself. Later she
And for the first time prayed
To the One who died fo r us.
And you were saved
By Mary's Son, who was nailed
To the cross. And His living words
You tool into your living sold.
Then into places and public squares
You brought the word o f truth
From the true and living God.4"

' The com plete Kobzar. The poetry o f T aras Shevchenko.Translated from the Ukrainian by P eter Fedynsky. Glasgov
publications, 2013. P. 335-337.
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Mother decided to continue concepts of her son and circulated the
Christian religion. Shevchenko thought that she was saved thanks to the
"crucified son of the Virgin Mary”. It proves the true poet's faith in God
and His Son.
Ivan Dziuba rightfully emphasized: "However the main image of
the poem is not Alkyd and his friends-neophytes, who chose sacrificial
way of new faith. The main protagonist is the mother of Alkyd. Her
sufferings and sacrifice are the biggest. Inexpressible pain of mother
who lost her single son is one of the constant themes of Shevchenko. He
tries to speak about such pain by words of all mothers. But the mother as
her son is not only a sacrifice. If the son made a decision when were
listened to the words of apostle, his mother did such action gradually
and hard, only through the sufferings of loss of son. Also, she tried to
ask despot for clemency, who thought about himself as something
divine. [...] Sarcastic passage which allegedly was addressed to
mothers, who came with the last hope to Nero, was red by modem
scientists as a very transparent allusion, really has a wider content” [16,
p. 525].
Taras Shevchenko wrote:
Who is that you come to bed?
Your tears are meant fo r whom?
For whom your tear-drenched hopes?
Woe, you blind and eyeless slaves!
Will a butcher pardon anyone?
Pray but to a single God,
Pray for truth on earth.
And to no one else on earth.
Should you bow your heads.
All is lies - kings and pontiffs... 'w
Thus, he called for people to believe in God and claimed distrust to
the political order of those times.
The complete Kobzar. The poetry of Taras Shevchenko.Translated from the Ukrainian by Peter Fedynsky. Glasgov
publications, 2013. P. 333.
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Generally, in the characters of Alkyd and his mother Shevchenko
synthesized two stages of evolution of his outlook. The first stage is
heroic with aspiration for open fight. The second stage is deeply
Christian, filled up with faith in God and Divine Justice. The
protagonists of the poem "The Neophytes” represented willingness to
sacrificial fight for the Christian concepts. Shevchenko recognized these
concepts as the national. Properly, in such context the artist glorified
the image of the Virgin Mary which also could be embodied on the icon
«ВсЪх скорбящих радость» ("Joy of the afflicted”). He understood
that at the times of personal and national sufferings, which were caused
by absence of state order of Ukraine, only this image has ability to give
power and follow further.

2.4.
The Christianity Background
Within the Spiritual State of Taras Shevchenko
The image of the Motherland in creativity of Shevchenko is realized
through the image of native land which is complete antagonism to the
image of foreign land. According to the striking opposition "Motherland
and foreign land”, the first concept of it became more meaningful for a
person in the poems of Taras Shevchenko. The poet considered that a
person could find possibilities to fulfill aims and thoughts just in
Motherland. Shevchenko is convinced that:
A happy song we cannot sing
In exile far away
I f ever I forget thy walls,
О fair Jerusalem,
Let me be lost, forgotten quite,
A slave whom all condemn!
And let my tongue be withered up
And speech no more employ
189

I f I should not remember thee,
M y glory and my joy!55
The poet wrote these words at the end of 1845, when he had
experienced fifteen years in Saint Petersburg. Before he had thought
through the opposition "native people and foreign people”. Later the
opposition "Motherland and foreign land” became full of the national
content and its symbols. Also, the foreign land is not able to fulfill itself
as the Motherland is. It means that the mother tongue of the poet does
not have equal rights to exist in the world. Also, it is about the best sons
of Ukrainian people who were forced to serve in the foreign land or in
the land of enemies. These motifs could be defined in the poems "In
eternal memory of Kotliarevsky”, "To Osnovianenko” Thus, in the
second poem opposition "Motherland and foreign land” has the striking
essence. Ukraine is represented in this poem as a real "poor orphan”,
which also was contrasted with the Russian Empire ("Muscovshyna”):
Besides, I live in Muscovy
And aliens surround me...
This psalm o f mine I chant with tears.
They'll jeer at as a joke.
They'll scorn it! And how hard it is
To live with hostile folk!56
In the letter to Y. Kukharenko Shevchenko wrote: “The compatriots
and not compatriots called me a foolish one here, but what can I do, i f I
was born not a Russian or a French man ”.
The poem "The blind woman” by Shevchenko was written in
Russian. It was some kind of compromise, about which the poet wrote:
“I am weeping fo r it, what evil and fo r what sin forced me to confess to
Russians by their hard-hearted language”. Despair sounds in the
question of the poet: “Brother-otamcm, what we have to do? To go
T h e p o e tica l w o rk s o f T a ra s S h e v c h e n k o . T h e K o b z a r. T ra n sla te d fro m th e U k ra in ia n b y C . H . A n d ru s y s h e n a nd
W a ts o n K irk c o n n e ll, U n iv e rs ity o f T o ro n to p re ss , T o ro n to a nd B u ffa lo , 1 9 6 4 . P . 2 6 6 .
w Th e p o e tica l w o rk s o f T a ra s S h e v c h e n k o . T h e K o b z a r. T ra n sla te d fro m th e U k ra in ia n b y C . H . A n d ru s y s h e n a nd
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against the obstacles or to dig in us alive?” It was some kind of
rhetorical question, because the answer the poet had known a long time
ago. He emphasized on his choice as to it in the poem "Haydamaks",
which was printed a year earlier than the mentioned letter. The poem's
introduction affirms that Shevchenko immediately chose the first way “to go against the obstacles ”.
G. Grabovych emphasizes that in the early poetry of Taras
Shevchenko, especially in the poem "My thoughts, my thoughts...”
(1839) sadness and nostalgia for Ukraine are deeply connected with the
theme of the death of will. It is the main attribute and symbol of a
human being, the basic element of national consciousness. Wherever the
poet was, his thoughts and imagination always were with Ukraine.
Because:
Kozak freedom pranced there,
It 's all where they all were born.
It sowed the fields with noblemen
And members o f the Tatar Horde.
It sawed the field with corpses
Till it turned repugnant...
Then it laid down fo r a rest...
Meanwhile, a mound arose f
Grabovych thinks that "the binary opposition of Cossack' will
(glory) befalls always in thoughts about the past and in its
representation”. It is the part of Shevchenko's "myth of Ukraine”. Also,
it is the inalienable part of the opposition "the heroic past and the
colonial present”. Shevchenko understood will (and glory) as the main
metaphor which is tight with "slavery”:
There's nothing worse in boundage
Than recalling freedom...

T h e co m p le te K o b z a r. Th e p o e try o f T a ra s S h e v c h e n k o .T ra n s la te d fro m th e U k ra in ia n by P e te r F e d y n sk y . G la sg o v
p u b lic a tio n s, 2 0 1 3 . P. 3 2 .
'3 T h e c o m p le te K o b z a r. T h e p o e try o f T a r a s S h e v c h e n k o .T ra n s la te d fro m th e U k ra in ia n b y P e te r F e d y n sk y . G la sg o v
p u b lic a tio n s, 2 0 1 3 . P. 2 5 3 .
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However, Y. Barabash noted: "in the opposition "will and slavery”
the first concept represents as a sigh of the lost Motherland,which is
also the dominated feature of this image. It leaves onthememory of the
prisoner always. It could unite images of favorite nature, usual peasant
life, memories about mother and dreams about silent life in his home
above the river Dnipro together ("Did not pray for m e...”, "L ...”). The
second part of the opposition is "slavery” could be associated with the
foreign land, the casemate, the Kos-Aral desert, loneliness. Also, it
symbolizes some cruel and enemy power, which dooms a person to exist
"in prison” with those skillful "blacksmiths”, who made irons which
couldn't be "broken” ("Alone it's hard. But where to go?). The
"Slavery” is not limited by the castle of Orsk and soldier's casern for
Shevchenko. Its depressing power lives on over the Empire, where the
one who is not prisoned couldn’t be free and lives like "on the foreign
field” [1, p. 417].
Shevchenko wrote:
It's hard to be an exile though in truth.
I've never been a free man all my life 59
Just the search of will always stayed the main aim for the poet. The
personal and national freedom he saw is the perfect space for its self
actualization. The feeling of freedom was the main cause for
Shevchenko to reach condition when a person has the ability to
understand its destination and recognize itself as a representative of a
nation.
The cycle of poems "The psalms of David” by Taras Shevchenko
aims to be the free rehash of The Ten Psalms of the Holly Bible. The
poet chose these gems of the Holly Bible not accidentally. It was a wellthought-out choice. Taras Shevchenko decided to interpret those psalms
which were closely connected with his mood and outlook of "the three
years” period of his creativity. Also, these psalms depicted the motifs
which filled up the poet's soul after return from his exile. Generally,
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within the one hundred and fifty biblical psalms the seventy three
psalms are dedicated to King David. A lot of them are deeply tied with
the motifs of Shevchenko's poetry. Shevchenko appealed to the biblical
texts with aim to find an explication and acceptance of his poems. Thus,
a cry from the heart of Shevchenko could be expressed through the
psalms of the king David.
The King David was close to Shevchenko by his mental and
spiritual characteristics. David was a younger son of Isai, who was born
in the generation of Judas and also was the grandson of Vuz and Rufi.
David was chosen to reign by God in the age of nine. A Bigger part of
his life was in Palestine. It was surroundings that facilitated the devout
thoughts and contemplation of God’s activity. There David always saw
the great wisdom and omnipotence of God. David was glorified for his
win in fight with Philistine giant Goliath. Also, David had so strong soul
as his body. The Holly Bible has facts that Saul (the precursor of the
king) won in thousands of fights, but David won in ten times more.
Once, when Saul saw the defeat of his army, he wounded fell down on
the sword and caused a self-murder. Later according to the God's
command David gone to Chevron. There he was anointed above the
tribe of Judas and the whole tribes of Israel. David started to reign in the
age of thirty. He reigned forty years. David seized Jerusalem. After that
it was named the city of David. There was his capital. It brought a
development for the city. Jerusalem became the Divine place and home
of the Great King. Later because of the sin of incest David was punished
by some troubles. The King comprehended it and sincerely repented. It
was depicted in the 50th psalm, which represented the monument of
warm-heart and deep penance. When David was seventy he transferred
the power with the plan to build the temple of God and treasures for it to
son Solomon. Before the death David called the great meeting and
engaged everyone with Solomon to observe the laws of God.
The psalms of David are equal with the texts of the great prophets
and writers. Generally, these sincere and religious gems of the world
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literature are the best of it. These psalms represent a universal language
for expression of different feelings in hearts of religious people. They
are the saint songs which during the centuries helped believers to
become stronger and reach inspiration. Also, it is some kind of powerful
words. They are different by the "deep devout feeling and its openhearted feature. How much of human hearts was mollified, cleaned,
consoled and elevated to Heaven by these saint psalms! How much
people faced God through thinking about the Divine wisdom, sanctity
and love of God, which were so often preached in this book of praises!
Moreover, the Psalter could be named the book of prophecy that clearly
represents a lot of features and conditions of life of Jesus Christ: for
instance, His everlasting being, His embodiment, His existence in
human's body, His sufferings and purifying death, the resurrection,
rapture on the Heaven, sitting beside God, dissemination of His doctrine
all over the world, His own kingdom etc... The memory about David
was never gone in minds of his progeny, and just the Divine Truth many
times represents him as the chosen king by God, who also had to
become the forefather of Jesus Christ” [3, p. 181-182].
Taras Shevchenko claimed his colossal courage to talk with God by
awareness of the Psalms of David. It is significant that this talk is almost
about Ukrainian people and its nation. Thus, Shevchenko expressed his
propinquity with the biblical singers of psalms.

2.5.
Biblical Themes and Plots
of Artistic Legacy of Taras Shevchenko between 1847-1861
In 1847 Taras Shevchenko was arrested for his activities in The
Brotherhood of Saint Cyril and Methodius. On March 17th in Saint
Petersburg the general and governor D. Bibibkov got information about
existence of The Brotherhood of Saint Cyril and Methodius from the
curator of Educational district of Kyiv O. Taraskin. Later Bibikov
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notified about it to the chief of Third department of gendarmes
0. F. Orlov. Also, the general gave to Bibikov the institution's statute.
On March 22nd the head of the Third Department O. Orlov sent to
D. Bibikov the message with instruction to frisk M. Kostomarov,
1. Posiada, O. Markovych, O. Tulub, H. Andruzky, "and also the artist
Shevchenko, if he returned to Kyiv” [57, p. 93]. The order of O. Orlov
to frisk Shevchenko arose immediately. The direction of the general and
governor D. Bibibkov to the civil governor of Kyiv I. Funduklei about
arrest and questioning of Shevchenko also appeared on March 22nd. On
April 5,h of 1847 the poet was arrested on the river Dnipro near Kyiv and
sent to the house of the governor. During the search letters, album with
poems and pictures, the hand-written collected volume of poetry "Try
lita” were confiscated. The sentence for Shevchenko was the most cruel
and unmerciful in comparison with other members of The Brotherhood
of Saint Cyril and Methodius: "The artist Shevchenko fo r creating o f
disgraceful and very impertinent poems, as the one who has a strong
body, will be a soldier o f separate corps o f Orenburg with right to serve.
The authorities should observe strongly that he couldn't write
disgraceful and libelous poems ”. Also, the document had the resolution
of the king Nicolas the First: "to trace strictly with prohibition to write
and paint" [58, p. 130].
In spring of 1848 the political prisoner Taras Shevchenko was
awarded as an artist to the group of the scientific expedition under the
leadership of the captain and lieutenant O. Butkov with aim to
investigate Aral Sea. There were some people, who told that O. Butakov
was conscious and clever man and immediately understood what kind of
prisoner worked with him. Butakov achieved the decision from his
superiors to take Shevchenko on the 3rd company of the 4th battalion for
guard of transport of expedition from Orsk to Raim. Later Shevchenko
was assigned as the artist of this expedition. In letters T. Shevchenko
remembered about O. Butakov as a friend for his kind and brotherly
attitude to the poet, especially he told about it in letter to Varvara
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Repnin. Hence, despite of the tsarist prohibition Kobzar get the official
permission to paint.
During the prison in fortress of Raim Shevchenko painted
watercolours "Raim”, "Raim's fortress from the sea”, the sepia
"Schooner "Kostiantyn”, "River Irhiz”, "Fortress Irhiza-Kala”, "KubAral” etc. Especial picture is watercolor "Butakov and medical attendant
Istomin in the room of fortification of Kos-Aral”, which is differ from
the others by its light and shadow interior in Rembrandt's style. The
artist paid attention on the Kirghiz and allegedly kept an eye on them
from the side. Shevchenko deeply entered the Kirghiz’ surroundings and
became their friend with aim to represent the soul of its nation on his
pictures. Also, the sepias "Kirgiz boy is stoking the stove”, "Kirgiz poor
children”, "Kirgiz boy is playing with a cat”, "Baygushi” were painted
in such style. It affirms that the Ukrainian artist foresaw creativity
of his followers by these works. Shevchenko defined the social
essence of his nation through the painting of images of its
representatives. The picture "Baygushi” was preserved only as a photo,
but just it shows sincere interest of Kobzar in ethnographical features,
material world and spiritual culture of Kirgiz. Shevchenko tried to do
more that simple painting. He depicted them poetically and rendered the
beauty of its national soul.
The pictorial works of Kobzar from times of the Aral expedition
prove his motion to the ideal of an artist, about which he wrote later in
the letter to B. Zalesky from 10th February of 1857: "The botany and
zoology need a delight, otherwise the botany and the zoology will be as
a corpse between people. This delight could be achieved only by deep
understanding of beauty, endlessness, symmetry and harmony of nature”
[56, p, 128].
In spring of 1849 Shevchenko was sent by the Aral Sea for
navigation. Thus, O. Butakov appealed to authorities with request to
bring the artist in expedition for the finishing of pictorial landscapes.
Hence, during continuance in Orenburg and for 1848-1849 years in
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expedition Shevchenko created succession of interesting and realistic
pictures of landscapes. They are "The wood fire”, "Fort Kara-Butak”.
"Grave of Dustan”, "Dzhangys-Agach”. "Fortification of Raim”, "Steep
bank of the Aral sea”, "Low bank of Nikolas island”, "Lunar night in
Kos-Aral” etc. These pictures represent the dynamics of artist's
creative experience through the synthesis of such technique as
topographical exactness in representation of landscapes and striking
saturated emotionality of picture. Originality of such works could be
confirmed by chain of features as kind of light, placing of human figures
and position of the artist, who keep an eye on the sceneries from a
particular height. Thanks to it an observer could see boundless spaces of
the Kazakh lands. Shevchenko understood and represented internal and
external beauty of nature of Kazakhstan in a special way. He expressed
it poetically with some lyric, epic and even romantic features.
From this point of view the watercolor "Steppe fire” (1848) is
especial and interesting which was depicted by the author in the story
"Twins”. The great redness of devouring fire is completely dominates in
this picture. It takes up almost a half of space in the watercolor. The key
which could help to understand the picture is saturated color, when
everything subordinates to the one dominative color. The picture shows
how the red gleams of fire reflects in every detail - in the calm of bay, in
the yurts, in the covered wagons and figures of the Kazakh people, even
in the black cloud which is located above the steppe. The painting is
deeply emotional and full of anxious feeling which is caused by a
natural element. The watercolor "Grave of Dustan” is essentially the
romantic scenery. It depicts the high grave with the top that stands out in
the light skyline. Also, it has the toothed gravestone. All of these details
are located in a steppe under the evening sky. The picture is full of
worried and heavy-hearted feelings which were experienced by the poet
in exile. Also, the picture "Dzhangys-Agach” has such kind of nature. In
the center of it stands the old single tree in endless desert with the figure
of horseman who has a spear behind his back. The Kazakh people
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imagined this tree as the saint one and adored to it. Also, the image of
"d/hangys-agach" could be recognized in the poem "Behind the door in
God's own dwelling-place an axe lay”:
And the Kirhizicins will never pass
That hallowed tree, but down into valley
They come t marvel at the miracle;
Then to the tree they pray, and offers gifts,
Beseeching it to spread its branches wide
Above the desolation o f their land.60
Obviously, T. Shevchenko knew the Kazakh folk legend about
Kazakh man (kayzak), who had broke the saint prohibition and begun to
fell the wood. Because of it all Kazakh people were punished and settled
in desert by God. The landscape "Lunar night in Kos-Araf is full of
deep lyric mood. There could be seen the soft lunar rays covered the
calm surface of water. It falls off on the bushes of rush, the three
schooners which are allegedly set near the sea shore. Everything
represents the deep sorrow.
During being in Orenburg and in winter T. Shevchenko worked
hard. Hence, his report of those times was successful. On this ground
O. Butakov put the question about official removal of the poet into the
rank of non-commissioned officer and let him to paint lawfully.
However, this request was declined due to the denunciation that
T. Shevchenko allegedly broke "the highest order” and continues to
write poems, paint pictures and wear civilian clothes. The poet's room
was frisked, the two albums of pictures, notations of traditional songs,
letters, poems of O. Pushkin and M. Lermontov, personal documents
and paints were confiscated. Because of it Shevchenko was casted into
prison in Orenburg. Later, he was deported under guard to Orsk. Further,
he was imprisoned in the jails of Orenburg, Orsk and Uralsk. In 1850
T. Shevchenko was transferred to the fortification of Novopetrovsk that
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was named by soldiers "Siberian Novopetrovsk" because of constant
cold and almost missing nature.
During the expedition to the mountains of Kara-Tau in the summer
of 1851 and in prison at the fortification of Novopetrovsk between 1853 1857 years, Shevchenko painted the landscapes of Mangyshlak.
Particularly, the water-colours "Hanga-Baba". "The View on Kara-Tau”,
"The Mountain Culaat''. "The Rock Monaklf'. "The Cape Tiuk-Karahay
on the peninsula Mangyshlak”, "The Turkmen cemetery in valley
Dolnapa ”, "The fortification of Novopetrovsk from Hivinsk way”, "The
garden near the fortification of Novopetrovsk”, a lot of different
paintings of the garden of Mangyshlak etc. All these pictures the poet
created while he was in the fortification of Novopetrovsk. The art critic
V. Yatsiuk emphasizes that "the effect of expressiveness of
Shevchenko's studys is possible in conditions when a little is near and
when the details could be deleted, which the artist thought as
ballast” [60, p. 245].
The journey to Kara-Tau was significant for evolution of
Shevchenko's style of landscape painting. There his style was formed as
the especial one. The artist represents deep power of observation, ability
to show the beauty of mountain landscapes, rocks, saline lands, even
transparence of the air and play of the sun. In other words, the least
motions of Kazakh endless and great nature. The pictures are full of
anxiety and dramatic effect caused by the feelings of the exiled artist. At
the same time, they have some enthusiastic poetic character that could
be seen in the watercolor "Hanga-Baba” (1851-1857). In this work
Shevchenko pictured the old left Turkmen cemetery on the background
of far mountains. The essence of this work could be depicted through the
images of big trees which are dried up without water on the foreground,
but the only one is alive. The dramatic effect of the landscape embodied
in the images of dead trees, tombs and dark stormy clouds. Analogous
cemetery Shevchenko represented in the picture "The Turkmen tombs in
Kara-Tau” (1851-1857). Especially the symbolism of colors, its
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predominance of muted grey and green, blue and brown tones prompts
to think about essence of a human being.
For instance, the night landscapes of Mangyshlak's cycle "The Cape
Tiuk Karagay in the peninsula Mangyshlak” and "The Rock Monakh”
(1853) are particularly interesting. The night sea shore with moon which
appears through the clouds could be seen in this picture. Some animal is
walking to the water and the mysterious rocks hardened far above it.
Everything is full of mystique and secrecy. A lot of pictures of
T. Shevchenko render the fortification of Novopetrovsk which he named
"unlocked prison”. Just this characteristic pictured the fortification of
Novopetrovsk in the watercolor "The fortification of Novopetrovsk from
Hivinsk way”. There could be seen the desert and the sky with long and
pale cloud above. Far from it appear the buildings of the fortification of
Novopetrovsk. The creation is different by topographical exactness of
the picture. As M. Shagian emphasized that “in the Kirghiz steppes
Shevchenko grew up as an artist and his sepias which were took out
from there are perfectly higher than pictures o f period before his exile.
But it is necessary to say that the spark which were burnt up under the
southern sun Shevchenko took in the Ukrainian steppes ” [53, p. 44].
Taras Shevchenko came to love to the Kirghiz and the Kazakh
people, whom he depicted in pictures. In one of the letters to Varvara
Repnin he wrote: “the Kirghiz people are so pictorial, so original for
painting... And to see and do not picture is such suffering that could be
understood only by the genuine artist” [56, p. 42]. The images of the
Kirghiz and the Kazakh people depicted in his pictures poetically,
lyrically, with compassion and hearty feelings. The researches thought
that the best picture of this cycle is the sepia "Trio” (1857). The picture
renders some taken from life scene: in the right of foreground could be
seen a young Kazakh man who is siting on the dirt floor and playing the
musical instrument which is similar to a balalaika. His wife is sitting
near the door and grinding the flour in the millstone. A cow is roaring
and looking into the yurt where a calf lies. The beauty of all these
200

personages conveys through the play of lights and shadows, which are
circumscribe the figures of heroes and view of the yurt. Similar to this
picture could be the sepia "The Kazakh people in the yurt” that is
represents the young Kazakh man, who is sitting on the floor and
grinding something in the crockery. Also, the sepia depicts the young
Kazakh woman, who is stirring a dish in a pot. These sepias have a lot of
everyday details, which are render local coloring and mood of Kazakh
people. Nevertheless, the figures of people are the main elements of
these pictures. The artist aspired to show their internal and external
beauty, which is expressed in everything - in bodies, in graceful moves,
in deep and sagacious looks.
The next interesting sepia is "The song of the young Kazakh man”
(1851-1857), which is pictures the young married couple. The young
Kazakh man is sitting on the threshold of the yurt, singing and playing
the traditional musical instrument. The young thoughtful wife is near
him. The little child is playing beside her. The lights and the darks is the
main artistic instrument of this picture. The beauty of it all could be seen
through the light of the sun rays on human bodies. Also, it is significant
to say that a lot of the sepias of T. Shevchenko are dedicated for the
Kazakh children. Especially, the sepias "Kazakh boy is stoking the
stove”, "Kazakh boy is slumbering beside the stove”, "Baygushi”,
"Baygushi under the window” etc. The sepia "Baygushi” (1855-1857)
depicts the two Kazakh children - baygushi (beggars), who are standing
on the threshold of the house and stretching out their hands for alms.
The younger boy holds a pot. The elder boy has a bag on his shoulder.
The picture of soldier Shevchenko is behind them. It affirms about
strong compassion for the children. Generally, all these pictures
represent humanistic character of Shevchenko's sepias and his sincere
interest in life and destiny of ordinary people. The picture "Kazakh girl
Katia” (1857) renders the genre portrait of the girl who holds the oil
lamp. The artists focused attention on her beauty face, which was
illuminated by the oil lamp’s light. Some researches thought that the
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nanny of family of the fortification of Novopetrovsk's commandant
Iraklii Usakov sit for this portrait. The other scientists suppose that this
picture is not the image of a particular person, but the author's
composition of religious ritual of Kazakh people which is aims to pray
for the dead ancestors. Additionally, this and a lot of other pictures
represent Shevchenko's esteem to a woman as to a mother, a wife, a
daughter and a sister.
Succession of pictures of the artist is dedicated to life conditions of
soldiers. One of such works is the sepia "Shevchenko and friends" that
was created in expedition to the mountains of Kara-Tau in 1851. Some
friend of Shevchenko was posing for the portrait when he looked at
some picture. The elder soldier was sitting on the earthen floor and was
drinking a tea. Shevchenko has got a big forehead and dense beard on
this picture. However, the attentive and piercing glance of the artist
could be the main detail of his image.
The tsar died in 1855. According to this the process of release of the
political prisoners was started. T. Shevchenko expected to be free, but
the Emperor Oleksandr II didn't allow. He argued that once the poet
offended his mother the Empress Oleksandra (in the poem "The
dream”). As a result, Shevchenko pictures the sepia "Caserne” depicts
reality of exile and artist's mood in those moment. Also, the picture has
a deep autobiographical content. We agree to the thought of V. Yatsiuk
that “the sepia o f Taras Grygorovych “Kazarma ” is famous. It is
outstanding by the original content and by the manner o f the artistic
representation. Just coevals o f Shevchenko distinguished this picture
between other artist's works. Also, it was a special creation fo r the
author. Uniqueness o f this sepia is evident ” [60, p. 174]. In memories
about this period of Shevchenko’s life N. 1. Uskov told: “Taras
Grygorovych was engaged very assiduously in the pictorial art,
especially in last years o f exile. He didn 't work by the oil paint and
watercolour, all pictures were painted by the sepia or the pencil. Mostly,
the plots o f these works were the nearest Kirgiz landscapes and aids.
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Also, there were painted a few portraits. Shevchenko gifted fo r family o f
Uskov some portraits in memory o f him and time that the poet spent with
them: the portrait o f commandant's wife Agcifici Omelianivna with the
elder daughter on her hands, the portrait o f Katia, who was Natasha's
nanny and worn in the Kirgiz costume, and the five landscapes. The two
o f them represent the nearest to the fortification aids, next two pictures
render the commandant's garden o f the first year o f it existence and
when the poet left this place; the fifth landscape is the view o f the
fortification ofNovopetrovsk from o f the sea side ” [9, p. 108].
In 1856-1857 which were the last years of exile Shevchenko
pictured the canvases about the biblical, the antique and the literary
themes. Especially, "Blessing of Children”, "Saint Sebastian”, "Milon
Krotonsky”, "Narcissus and the nymph Eho”, "DiogciN. "Telemak on
the island of Kalipso” which affirm the mastery of Shevchenko as a
drawer. The figures of people are particularly perfect in these pictures.
Besides, the artist painted the series of portraits and self-portraits in
exile. They depict significance of the artist's image, his concentration
and mental feelings. The dominative technique of these portraits is the
sepia. A few works were drawn by pencil. Just in exile Shevchenko
created the portraits of the polish political prisoner Н о та Vemer, the
picture of the brothers F. M. Lazarevsky and М. M. Lazarevsky,
O. S. Blaramberg, M. F. Savychev, K. A. Bazhenova, the portrait of the
commandant of the fortification of Novopetrovsk I. O. Usakov and his
wife A. O. Usakov. In such a way Shevchenko aspired to express
internal world, temper and physical characteristics of a person.
The self-portraits of those times represent the poet's look in exile
and also his internal psychology. The general image of Shevchenko
affirms his courage and heroism. He looks unsubdued. The first self
portrait by T. Shevchenko was done in 1847 in the fortress of Orsk. This
picture represents him in soldier's uniform. His face expresses
sufferings, but they just underlined the poet's wise. Also, Shevchenko
has got hard look and knit the brows. However, unsubdued spirit
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dominates it all. Shevchenko painted the three self-portraits by technique
of sepia in 1849 in Orenburg. Moreover, considerable change of
Shevchenko’s appearance should be seen in these pictures. He had got a
bald spot, a sickly look and his eyes became hollow. The poet really
looked exhausted. It was the result of hard conditions of his exile. The
self-portrait by Shevchenko that was fulfdled in 1851 during the
expedition to Kara-Tau represents him with a beard, an old face and a
gibbous forehead. His eyes are filled up with sorrow and hidden by a
penumbra. The self-portrait of 1857 depicts a sick person's face.
Therefore, the poet has got shining eyes and unsubdued spirit.
The researches could be right with opinion that the high-water mark
of the Shevchenko's period of exile is the cycle of pictures "The parable
about the prodigal son” which was created by the artist in the
fortification of Novopetrovsk in 1856-1857. Kobzar interpreted this
parable through influence of the Rembrandt's work "Return of the
prodigal son”. Nevertheless, T. Shevchenko used only a title of the
Rembrandt's work and explained a plot of this parable in the context of
his epoch. It is obvious that the artist aimed to satirize the tradesmen of
those times. In letters to his friends and coevals Shevchenko wrote that
he wanted to represent the biblical parable about the prodigal son
through the persons and traditions of the society of his ages. Gradually
such idea came to a head of the author. Later, in the "Diary”
Shevchenko noticed: “It seems to my mind that our time and our middle
semiliterate class need a satire, only the smart and high-minded satire
as “Fiance” by Fedotov or “Ourpeople will square accounts with " by
Ostrovsky and “Inspector" by Gogol” [56, p. 33]. The Sons of
tradesmen Shevchenko could saw at a caserne, where they were sent for
the correctional education because they were spent up all money of their
fathers. Some similar images the artist represented in the stories "The
Twins” and "Unhappy man”. Finally, the social satire by Shevchenko
became a kind of political satire. Consequently, he planned to create
twelve pictures, but done only eight.
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T. Shevchenko didn't keep the succession of pictures of the cycle
"The parable about the prodigal son”. Mostly, the picture "Lost all
money at cards” was determined by researchers as the first one. Also, it
conveys the start of the Fall of a young person. Generally, this picture
has the exact composition. The artist represented the phenomenon of
space and the emphasis of penumbra with the great talent. Then, the
succession of pictures looks as: "At the tavern”, "At the cowhouse”, "At
the cemetery” and separately "With robbers”. The scientists explain the
last work as the final of life of protagonist or its dissolution of morals. It
is significant that Shevchenko didn't show the main personage as an
initiator of crime. Mostly, he looks as a victim or an abettor. Especial
place within this succession of pictures belongs to works "In prison”,
"Punishment by block” and "Punishment by rods”. These pictures depict
the image of the prodigal son as a victim of autocracy. Additionally, the
final of this cycle is work "Punishment by rods”. It portrays a soldier
before his sentence. Irons and shirt near his foot. Also, a victim is bound
to a rifle. The drummer is ready to make a sigh of the start of this
punishment in any moment. The picture is full of tragic and dramatic
elements. The action is happening on the snowed up field in the frosty
morning. Background of this picture is a silhouette of the fortification of
Novopetrovsk. Observer may think that everything that had took place
in this picture the artist saw in real life. Generally, the pictures of the
cycle "The parable about the prodigal son” could be defined with such
features: the plasticity of images, the mastery of its representation, the
wide contrast, the domination of the scenic manner above the graphic.
The series "The parable about the prodigal son” is connected with
the Ukrainian folklore. According to this the assertion of P. Biletsky that
"not some formal criterions, but something more essential as the special
features o f figurative thinking and attitude to reality make Shevchenko
related with unknown and genius people, who weren 't tempted by
science, but were the authors o f "mamays ” and Ukrainian songs. Also,
these particularities are characterized by the lyricism o f images and the
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metaphorical features o f artistic phrase” [6, p. 97]. The pictures of this
series are connected by the protagonist, who is always in the center of
each work and perfect in its physical strength. However, the series "The
parable about the prodigal son” became the swan song by
T. Shevchenko. We agree with the view of V. Yatsiuk that “the series
was addressed to Ukrainians in general and especially to ordinary
people. Moreover, it was painted not only to them. The edition by
Shevchenko (in the context o f address to a possible observer) could be
as universal, as his “Picturesque Ukraine”, in which the following texts
were represented by Ukrainian and French. According to this the
figurative language o f sepias should be obvious without additional texts.
It seems that the first images which gave observers the key to understand
the sepias by Shevchenko were icons, particularly their traditional types.
Their architectonics is deeply grounded in “Cossacks-Mamctys”, ... and
in the parable by Shevchenko " [60, p. 275].
After exile T. Shevchenko was able to continue active poetic and
artistic life. He published "Kobzar” in 1860 and painted the succession
of portraits. Especially, the portrait of actor M. S. Shchepkin (pictured
only by the Italian pencil) and the portrait of Afro-American actor Ira
Aldridge (both pictures were created in 1858). The portrait of Aldridge
the artist wanted to gift to this actor, who also was Shevchenko's friend.
However, the actor declined such present, because thought that the
portrait should stay in artist's Motherland. Shevchenko was succeed in
exact representation of the great tragedian's appearance and energetic
character. Also, the artist created the portrait of M. Maksymovych, who
was the rector of the Saint Vladimer University, and portrayed his wife
Maria Maksymovych (1859). The technique of painting in oil was used
for the "historical” portrait of the general judge of Left Bank Ukraine
V. Kochubey.
Mostly, T. Shevchenko used the technique of engraving, in
particular its kinds the etching and the aquatint. In exile he dreamed to
create in such a way. It could be affirms by memories of his "Diary”: 7
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prefer the engraving to other kinds o f art. To be a good engraver means
to be a spreader o f truth and means to be usefiil fo r people. How much
refined creations, which are open only fo r rich people, could be saved in
dark galleries without your wonderful graver! The mission o f engraver
is divine!” [56, p. 33]. The engraving attracted Shevchenko by its wide
accessibility to ordinary people. He reached to great results in this kind
of art and became one of the best engravers in Russia of those times.
During 1858-1860 the artist created the succession of portraits by this
technique. Particularly, the portrait of: artist and academician F. Bruni,
conference-secretary of the Academy of Arts F. Tolstoy and famous
sculptor P. Klod etc. Also, he pictured a few of self-portraits: "Self
portrait with candle in arms”, "Self-portrait in the dark costume”, "Self
portrait with a beard”, "Self-portrait in sheepskin coat and hat” (each of
these works is under date of 1860).
The self-portraits by Shevchenko of his last years were drawn from
photos. Only the self-portrait with candle was based on picture by young
Shevchenko. Mostly, these are the pictures of bust, which are different
by modified background, light and kind of shade etc. Shevchenko
successfully synthesized the black and the white colours and used the
luminance ranges. The main for Shevchenko is image of face, because it
represents special features and all feelings of character. Partly, the "Self
portrait in sheepskin coat and hat” (without beard) became a canonical
one. It is the copy of photo of 1859 by the Petersburg's artist A. Denier.
This self-portrait depicts the depth of artist’s image, his singleness of
heart and final adulthood. This is the thinker, who experienced a lot of
challenges. He has got a tragic and sad appearance. Simultaneously, he
is experienced and wise.
"Self-portrait with candle in arms” is interesting because of the
masterly use the lights and shades by Shevchenko. Also, this technique
is the basis of picture. The candle symbolizes that he brings the light of
truth and science to people. Additionally, the technique of etching and
aquatint Shevchenko used for compositions "The Saint family” by
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picture of Murilio, "The parable about workers of vineyard” by the same
creation of Rembrandt, "Friends” by the picture o f f Sokolov "Virsavia”
and by the picture of K. Brullov etc. In 1860 the Council of the
Academy of Arts gave the rank of academician for "art and learning in
the engraving”. However, Shevchenko didn't achieved the diploma
because of his death.
V. Yatsiuk emphasizes that "the creativity o f Taras Shevchenko is
significantly autobiographical. This affirmation becomes irrefutable if
“autobiographical” means not only directly reflection o f the artist's life
in his work, but also the expression o f spiritual “Me ” which is coded in
the implication and could be determined through the investigation o f the
artistic structures and the hidden psychological content. In addition to
scores o f the artist's self-portraits his masterpiece includes self-images
in the genre pictures, some composition with personages, which features
could be close to the author's appearance. Also, there are some artist's
works, where his “Me ” was represented not thanks to the image o f self
portrait or almost self-portrait, but through the context. Moreover, “The
parable about the prodigal so n " includes all modifications o f the
author's image” [60, p. 276]. Consequently, T. Shevchenko visibly or
invisibly presents in every picture and poem. His spirit lives on each of
his works. He lives on "Kobzar” and his artistic legacy.
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AFTERWORD
The proposed research purposes to encourage Shevchenko studies
inquiry of topical issues and challenges, implying active scientific
dialogue. The scientific support of creative studios for the topics
envisages significant and clear demarcation from timeserving social
aspects and appeal to the artistic content of Shevchenko's legacy.
Nowadays, the researches of Shevchenko studies are entrusted with
overarching task to perform high-level studies of Shevchenko creative
works, not limited to the internal Ukrainian context. The proposed
project is a continuation of T. Shevchenko's creativity studios in
connection with the world literature process, aimed at representation of
comprehensive approach in reception of biblical images, motives, plots,
and ancient reminiscences, national and cultural codes in
T. Shevchenko's creative works in light of historical and cultural
context. Whereby features of artistic relations of Shevchenko's creativity
with the world literature have been studied. It enables to determine
progress m discovering of new research areas, augmenting the great
topical issue: Ukrainian literature research in the world literary
dimension.
The target of research is poetic and prose works of Taras
Shevchenko, combined with his artistic legacy and epistolary works (due
to the fact that artistic individuality of Shevchenko can be recognized
only in case of inclusion of complete materials), and Biblical texts,
world literary works (of ancient times).
The subject of research is to specify the role of Taras Shevchenko in
the development of world literary process, identify development patterns
of Ukrainian and other world literatures of the corresponding period,
various types of connections, typological commonness, and mutual
influence combined with unique features. The study aims to designate
the place of Shevchenko's creativity in world literature with respect to
the historical, cultural and social contexts, based on the findings,
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obtained by analysis of the Bible and ancient allusions in the lyrics of
the poet. As a result, the problematic and topical research area of
Shevchenko studies frames valid conceptualization of Shevchenko's
creativity.
The main literary techniques, applied in solution of the tasks of
proposed topics, are the following: comparative (in the broad sense of
the term), interacting with philosophy, psychology, cultural studies,
literary theory and enabling to compare artistic phenomena from
different times and literatures to identify the originality of approaches
and common signs of development; historical and literary that encourage
to recreate the dynamics of literary process; hermeneutic method of
textual interpretation, providing detailed look at its layered structure
with a system of allusions; phenomenology, oriented towards research of
the author's "I", his act of consciousness, and receptive aesthetics that,
by contrast, refers to the reader, his reactions, as well as cultural and
historical that involves understanding the literary process in connection
with the appropriate cultural environment, and post-colonial criticism as
a technique of previous gains revaluation.
The proposed research issue knows no equals in Ukraine. The
research results will be used to promote the figure and creativity of
Taras Shevchenko in the world.
Oksana Slipushko, Anna Shapovalova
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