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На вечным шляху да Шаўчэнкі
З «Кабзара»

Думка
Думка
Іван Падкова
Вецер з гаем размаўляе, Шэпча з
асакою,
Сон
Чаму мне так нудна, чаму гэтак
важка,
Не зайздросці багатаму,
Не жаніся на багатай,
Мінаюць дні, мінаюць ночы,
Запавет
Давідавы псалмы
У каземаце



Думы мае, думы мае,
N. N.
Не таполю высокую
Як зірну, як пагляджу я
І плямы хмар, і соннасць хваляў;
На гародзе каля броду
Не так тыя ворагі,
І што б, скажы, у словах тых?..
Утаптала сцежачку
І залатой, і дарагой,
Бывае часам, што стары
У нашым раі, у зямным,
Агні гараць, музыка йграе,
Не малілася рупліва,
Калі б вам ведаць, панічы,
Доля
Муза
Сон
Даўней, дурною галавою,



Мінулі вёсны, адгудзелі;
І дзень ідзе, і ноч ідзе.
[Малітва]

Мастак
Каментар
Вядомыя свету — пра Тараса
Шаўчэнку
Шаўчэнка і сёння актуальны



На вечным шляху да
Шаўчэнкі

Для многіх пакаленняў
украінцаў — і не толькі ўкраінцаў —
Шаўчэнка азначае так шмат, што
сама па сабе ствараецца ілюзія,
быццам мы ўсё пра яго ведаем, усё ў
ім разумеем і ён заўсёды з намі, у нас.
Але гэта толькі ілюзія. Шаўчэнка як
з’ява вялікая і вечная — невычэрпны і
бясконцы. Воляй гісторыі ён
атаясамлены з Украінай і разам з
быццём роднай дзяржавы
працягваецца ёю, убіраючы ў сябе
новыя дні і новы вопыт народа,
адгукаючыся на новыя болі і думы,
далучаючыся да новых скрыжаляў



лёсу. Ён расце і развіваецца ў часе, у
гісторыі, і нам яшчэ ісці і ісці да яго
спасціжэння. Мы на вечным шляху да
Шаўчэнкі…
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лёсу. Ён расце і развіваецца ў часе, у
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Тараса Шаўчэнку разумеем
настолькі, наколькі разумеем сябе —
свой час і Украіну ў ім. Але каб лепш
зразумець яго як нашага сучасніка,
трэба цалкам зразумець яго як
сучасніка людзей, праблем,
грамадства XІX стагоддзя. Ён сам
прыходзіць у наш дзень. Але і мы
павінны ісці ў яго час. Толькі так
паміж намі і ім будзе глыбейшае
паразуменне.

Мы шчыра захапляемся высокім
вобразам Кабзара, яго грамадзянскай
прынцыповасцю і маральнай
чысцінёй, пачуццём сацыяльнай і



нацыянальнай справядлівасці,
адданасцю праўдзе і свабодзе. Але ці
можам цалкам уявіць сабе, што за
гэтым стаяла, колькі гэта патрабавала
душэўных сіл і барацьбы, колькі гэта
каштавала пакут і болю, колькі для
гэтага трэба было прасвятлення
думкі і вышыні духу?

Каб гэта ўявіць, трэба добра
ведаць не толькі самога Шаўчэнку,
але й яго эпоху, атмасферу жыцця
грамадства, увесь шырокі спектр
поглядаў, інтарэсаў і настрояў таго
часу, што ў сваёй сукупнасці і
стваралі тую гістарычную
рэальнасць, у якой геніяльны паэт
быў самім сабой.

Тарас Шаўчэнка нарадзіўся 9
сакавіка (па новым стылі) 1814 года ў



сяле Морынцы Кіеўскай (цяпер
Чаркаскай вобл.) у сям’і прыгоннага.
Праз два гады сям’я перабралася ў
сяло Кірылаўка, дзе спачатку
памерла маці, а затым і бацька. Тарас,
рана застаўшыся сіратою, спазнаў і
гора, і знявагі, і пакуты, аднак яны не
прытушылі прагі да ведаў і вялікага
імкнення да волі.

Праходзячы навучанне ў дзякоў
Паўла Рубана і Пятра Багорскага,
хлопец авалодаў букваром,
Псалтырам і Часасловам, пазнаёміўся
з некаторымі творамі ўкраінскай
літаратуры. З маленства адчуваючы
непераадольную цягу да малявання,
шукаў навукі ў мясцовых «мастакоў»,
збіраў лубачныя малюнкі, якія тады
распаўсюджваліся сярод народа.



Бываючы ў навакольных вёсках,
слухаў вандроўных кабзароў і
лірнікаў — жывых носьбітаў
украінскай гістарычнай памяці.
Уражлівая душа хлопца прагна
ўбірала прыгажосць маляўнічай
прыроды. Так складваўся той
унутраны дзіцячы свет, у якім ужо
была іскра Божага дару.

У 1828 годзе
чатырнаццацігадовага юнака бярэ да
сваёй абслугі — «казачком» — ягоны
гаспадар Павел Энгельгарт. Роля
хлопчыка на пабягушках цяжка
прыгнятала Тараса, у якога ўжо
фарміравалася пачуццё ўласнай
годнасці і прызначэння, і, можа,
менавіта тады выспявала тое
непрыманне любых формаў



падпарадкаванасці і рабства, якім
будзе прасякнутая Шаўчэнкава
паэзія.

У пачатку 1829 года Павел
Энгельгарт з вялікім абозам
адпраўляецца на службу ў Вільню.
Тут Тарас мае магчымасць убачыць
помнікі культуры, пазнаёміцца з
творчасцю выдатнага літоўскага
жывапісца Ёнаса Рустэмаса. Тут жа
становіцца сведкам падзей паўстання
1830 года, што напэўна не засталіся
без водгуку ў яго бунтарскай натуры.

Ад лютага 1831 года пачынаецца
пецярбургскі перыяд у жыцці Тараса
Шаўчэнкі. Энгельгарт, які хацеў мець
свайго прыдворнага жывапісца, аддае
яго ў навучанне да майстра Васіля
Шыраева. Тарас упарта вучыцца, але



марыць аб свабодзе. Нарэшце
атрымлівае яе — дзякуючы
ўкраінскім і расійскім сябрам, якія
ацанілі яго талент і знайшлі высокіх
апекуноў. Пісаць вершы Тарас пачаў
яшчэ да выкупу з прыгону, які
адбыўся 25 красавіка 1838 года, калі ў
пецярбургскай майстэрні К. Брулова
В. Жукоўскі ўручыў Шаўчэнку
адпускную. Наступілі шчаслівыя дні
творчасці і навучання ў Акадэміі
мастацтваў, у коле выдатных
майстроў, у атмасферы высокіх
духоўных імкненняў.

Малады Шаўчэнка трапіў у
культурнае асяроддзе Санкт-
Пецярбурга, поўны вялікіх надзеяў
на творчую самарэалізацыю як у
выяўленчым мастацтве, так і ў



мастацтве слова. Вядома,
рэалізавацца ў славесным мастацтве
можна было пры ўмове засваення
літаратурнай рускай мовы, што і
пасведчыў трыумф прэм’еры драмы
Н. Кукальніка «Рука Всевышнего
отечество спасла».

Можна было выбіраць свой шлях
да славы. Можна было тварыць на
рускай мове рамансы — іх, можа,
паклаў бы на музыку М. Глінка, як
гэта ён рабіў для свайго сябра —
нежынца Н. Кукальніка. Можна было
пісаць рускамоўныя гістарычныя
драмы і атрымліваць, як той жа Н.
Кукальнік, з манаршай міласці славу
і каштоўныя пярсцёнкі.

Спакушэнне вялікае. Пасля ж — з
іншых меркаванняў — Шаўчэнка



паспрабуе раскрыць свой паэтычны
дар на рускай мове — напіша паэму
«Слепая», і ў лісце да Я. Кухарэнкі 30
верасня 1842 года прызнаецца з
горыччу: «Перапісаў «Слепую» і
плачу над ёй. Які мяне чорт напаткаў
і за які грэх я вось спавядаюся
кацапам чэрствым кацапскім словам!
Бяда, браце атамане! Далібог, бяда!
Такі праўда, што акрамя Бога і чорта
ў душы нашай ёсць нешта такое
страшнае, што нават холад ідзе па
сэрцы, як хоць трохі яго
раскрыеш…»

Гэтае «страшнае» —
адступніцтва ад роднай мовы, ад
радзімы, ад нацыянальнага абавязку
ў ілюзорным чаканні творча
«адбыцца», рэалізавацца ў мове, у



культуры іншага народа. Шаўчэнка
адважыўся на своеасаблівы творчы
эксперымент і ў лісце да Рыгора
Тарноўскага так патлумачыў
напісанне паэмы «Тризна» на рускай
мове: «Каб не казалі маскалі, што я
іхняга языка не ведаю».

Што ж, пішы на мове чужой у
чужым краі, дагаджай — і будзеш
прыласканы, сагрэты славай…

Калі хочаш грошай,
Яшчэ й славы мора,
Спявай пра Матрошу,
Пра Парашу, радасць нашу,
Султан, паркет, шпоры, —
Вось табе і слава! —

з іроніяй пісаў Шаўчэнка ў паэме



«Гайдамакі». Але такой славы ён не
жадаў. Хоць і бачыў, што не адзін
украінец зрабіў літаратурную
кар’еру ў Пецярбургу дзякуючы
рускай мове, служэнню рускай
славеснасці. Украінская літаратурна-
мастацкая эліта Санкт-Пецярбурга і
Масквы без асаблівых ваганняў
прыняла ідэалагічныя «правілы
гульні», заснаваныя на
вялікадзяржаўніцкай канцэпцыі
«афіцыйнай народнасці», а да любых
спробаў «сваіх», то-бок выхадцаў з
Украіны, пісаць на ўкраінскай мове
ставілася перадузята. Пісьменнікі
ўкраінскага паходжання В. Капніст,
А. Сомаў (псеўданім Парфірый
Байскі), А. Пяроўскі (псеўданім
Антоній Пагарэльскі), І. Кульжынскі



апрацоўвалі ўкраінскія тэмы, але
лічылі, што пісаць пра Украіну варта
толькі на рускай мове. У імперскіх
сталіцах — Санкт-Пецярбургу і
Маскве — дамінавала адна думка:
украінская мова — гэта дыялект, які
мае ўзбагачваць рускую мову. М.
Надзеждзін у часопісе «Телескоп»
выказаў афіцыйную пазіцыю і
расійскай літаратурнай эліты:
«Нядаўна з’явіліся ў нас удалыя
спробы літаратурнай апрацоўкі
маларасійскага дыялекту. Некаторым
гэтыя спробы здаюцца пустой,
непатрэбнай цацкай. Але я думаю
наадварот. Маларасійскі дыялект
можа таксама паслужыць і
ўзбагачэнню нашай мовы. Хай
украінцы знаёмяць нас з ім у сваіх



паэтычных думках, у сваіх лагодных
«казках». Мы павінны быць ім
удзячныя»1.

Што ўжо казаць пра рускіх, калі
знакаміты М. Максімовіч хоць і
адстойваў незалежны статус
украінскай мовы, аднак таксама
падзяляў меркаванне аб яе функцыі
нарошчвання лексічнага патэнцыялу
рускай мовы і лічыў прыдатнай
толькі для народнай паэзіі, а
ўраджэнец Харкава М. Качаноўскі,
рэдактар уплывовага часопіса
«Вестник Европы», на старонках
якога публікаваліся ўкраінскія творы
П. Гулака-Артэмоўскага, Л.
Баравікоўскага, А. Шпігоцкага,
артыкулы таго ж М. Максімовіча,
глядзеў на ўкраінскую мову як на



своеасаблівы лінгвістычны феномен і
пераконваў, што яна «ў цяперашнім
сваім стане здольная толькі на
«жартоўныя творы», як тая ж
пераніцаваная «Энеіда», і ўзняцце яе
да ўзроўню літаратурнай павязаны з
непераадольнымі цяжкасцямі»2.

Няма падставаў не верыць Г.
Данілеўскаму, які ўспамінае размову
В. Бадзянскага з М. Гогалем восенню
1851 года. На пытанне В. Бадзянскага,
як Гогаль ацэньвае талент, паэзію
Шаўчэнкі, той адказаў: «Нам, Восіп
Максімавіч, трэба пісаць па-руску,
трэба імкнуцца да падтрымкі і
ўмацавання адной, пануючай мовы
для ўсіх родных нам плямёнаў.
Дамінантай для рускіх, чэхаў,
украінцаў і сербаў павінна быць



адзіная святыня — мова Пушкіна…»3.
Выкупаны ў імперскай славе Н.

Кукальнік заадно з вядомымі
літаратарамі і дзяржаўнымі
чыноўнікамі напаў у 1840 годзе на П.
Мартаса за выданне «Кобзаря»
Шаўчэнкі, таму што яго кірунак,
маўляў, шкодны і небяспечны, і
прапаноўваў забараніць «польскую,
маларасійскую і ў остзейскіх
губернях нямецкую»4 мовы.

Галасоў у абарону ўкраінскай
мовы як літаратурнай, прыдатнай
для фарміравання нацыянальнай
літаратуры, было амаль не чуваць. Ва
ўніверсітэцкім Харкаве, дзе
адрадзілася ўкраінская перыёдыка,
часопісы «Украинский вестник» і
«Харьковский Демокрит»



публікавалі толькі асобныя творы на
ўкраінскай мове, а «Украинский
журнал» наогул не надрукаваў ні
аднаго. Усё гэта сведчыла аб поўным
непрыманні літаратурнага статусу
ўкраінскай мовы і прымушала
ўкраінскіх аўтараў шукаць сваю нішу
ў рускай літаратуры, а значыць,
губляць творчыя магчымасці для
ўласнага нацыянальнага
самавызначэння. Ігнараванне
ўкраінцамі роднай мовы
перашкаджала разгортванню
найважнейшага працэсу стварэння
ўкраінскага грамадства. Пасля,
знаходзячыся ў 1847 годзе ў Седневе,
Шаўчэнка піша прадмову да другога,
на жаль, не ажыццёўленага выдання
«Кобзаря», у якім выкладае свае



думкі адносна сучаснага стану
ўкраінскай літаратуры і перспектыў
яе развіцця. Ён настойвае на ўзняцці
ўзроўню нацыянальнай літаратуры
шляхам глыбокага пазнання жыцця
народа, валодання роднай мовай і
дзякуючы незалежнай, нацыянальна
свядомай пазіцыі літаратараў,
абавязак якіх — забяспечыць
самастойны шлях развіцця
ўкраінскай літаратуры: «А на
маскалёў не зважайце, хай яны сабе
пішуць па-свойму, а мы па-свойму. У
іх народ і слова, і ў нас народ і слова.
А чыё лепш, хай судзяць людзі»5.

Тых пісьменнікаў-украінцаў, якія
адракліся ад роднай мовы, служылі
чужой культуры, Шаўчэнка асуджае і
супрацьпастаўляе ім сапраўдных



патрыётаў Караджыча і Шафарыка:
«Чаму У. С. Карадж[ыч], Шафар[ык] і
іныя не пастрыгліся ў немцы (ім бы
зручней было), а засталіся славянамі,
шчырымі сынамі маці сваіх, і славу
добрую здабылі?»6.

Шаўчэнка адчуваў і духоўную, і
матэрыяльную падтрымку ў сваіх
памкненнях выказаць на роднай мове
тое, што нябачна пульсавала ў
сасудах нацыянальнага арганізма, з
боку Я. Грэбінкі, які пісаў на
ўкраінскай мове, украінскага
землеўладальніка П. Мартаса,
цэнзара П. Корсакава, які ўхваліў да
друку «Кобзаря» і надрукаваў
станоўчую рэцэнзію ў часопісе
«Маяк», мастака І. Сашэнкі,
канферэнц-сакратара Акадэміі



мастацтваў, украінца па паходжанні,
В. Грыгаровіча, кампазітара М.
Віельгорскага, мастакоў К. Брулова і
А. Венецыянава, паэтаў В.
Жукоўскага, П. Вяземскага… І ўсё ж
пецярбургская атмасфера
нацыянальнага абязлічвання
прыгнятала Шаўчэнку. Ён
усведамляе, што адзінае выратаванне
ад растварэння ў асяроддзі рускай
культуры і літаратуры, у
прыватнасці, заключаецца не проста
ў звароце да мовы, але і ў стварэнні
на ёй нацыянальнай літаратуры, якая
б спрыяла фарміраванню ўкраінскай
нацыі, вызначэнню гістарычнага
сэнсу і перспектыў яго быцця,
этнакультурнай унікальнасці
ўкраінства. «Яго перапоўненасць



Украінай была ўнікальнай з’явай у
інтэлектуальнай гісторыі таго часу,
— заўважае Ю. Луцкі, — і ў сваёй
адзіноце і палкасці ён быў фігурай,
якая амаль не ведала паўтонаў»7.

Шаўчэнка ўсведамляе і сваю
адзіноту, і сваю прароцкую місію
ўваскрашэння Слова, месіянскую —
прызначэнне Паэта як выразніка волі
Госпада. Слова павінна набыць
асаблівую духоўную сілу, інакш яно
не адкрые рабскія вусны, не сагрэе
астылых душ, не запаліць святым
агнём творчасці, не стане духоўным
пастырам роднага народа. Паэт
адчувае ў сабе гэтае слова, яно
нараджаецца ў ім, выспявае і
просіцца ісці «паміж людзей». Ён
ведае, што Слова, як духоўная



эстэтычная сіла, здольнае выратаваць
чалавека ад ганебнага абязлічвання.
Слова для Шаўчэнка — духоўная і
маральная аснова, крыніца энергіі
дзеля самасцвярджэння.

А пакуль, на працягу першага
года сваёй волі, ён суцяшаецца
свабодай і сваю радасць выказвае ў
лісце да брата Мікіты ад 15 лістапада
1839 года: «Дык вось, бачыш, жыву,
вучуся, нікому не кланяюся і нікога
не баюся, акрамя Бога, — вялікае
шчасце быць вольным чалавекам,
робіш, што хочаш, ніхто цябе не
спыніць»8.

Можна было ўліцца ў стыхію
рускай літаратуры, апрацоўваць
украінскую гісторыю, міфы, паданні,
легенды, казкі і хоць бы такім чынам



абуджаць цікавасць да Украіны. Але
Шаўчэнка не прымае такога
кампрамісу, не сумняваецца, якая ў
яго душа, тады як Гогаль у лісце да А.
Смірновай з сумневам прызнаў: «Сам
не знаю, какая у меня душа,
хохлацкая или русская… »9

Руская моўна-культурная
атмасфера пагражальная яго
творчаму «я». Шаўчэнка гэта
ўсведамляе, абдумваючы
перспектывы акадэмічнай кар’еры
(ліст да Г. Квіткі-Аснаўяненкі ад 19
лютага 1841 года) і адначасова
клапоцячыся адчуваннем
неабходнага і непазбежнага
адчужэння ад імперскай культуры.
Заняткі толькі жывапісам, прадчуваў
Шаўчэнка, утрымлівалі ў сабе



пэўную небяспеку растварэння ў
імперскай культуры, у той час як
славесная творчасць на роднай мове
пакідала яго са сваім народам у
жывых дыялагічных зносінах.
Турбавала Шаўчэнку і тое, што
творчае самаздзяйсненне ўкраінца ва
ўмовах дамінуючай рускай культуры
прадугледжвала авалоданне пэўных
рытуалаў сацыяльна-палітычнага
прыстасавання, у прыватнасці
дэманстрацыі падзякі цару за выкуп
з прыгону, а гэта непазбежна
прывядзе, усведамляў ён, да страты
максімальна поўнага самавыяўлення,
адмовы ад праўдзівага адраджэння
нацыянальнай гісторыі і быцця
роднага народа.

Шаўчэнка смела глядзеў у тую



панадліва таямнічую бездань
нацыянальнага абязлічвання, якой
была імперская моўна-культурная
атмасфера, выпрабоўваючы яе
прыцягальную сілу і сваімі
жывапіснымі творамі, і
расійскамоўнымі аповесцямі,
«Дневником», але адчуваў-
усведамляў, што гэтая прорва яго не
праглыне, што яму не пагражае
распяцце на імперскім крыжы
творчага і светапогляднага
«дуалізму», раздваенне на
«імперскую» і «маларасійскую»
формы самавыяўлення. Зразумела,
што трывога напаўняла яго душу,
сумневы прыгняталі свядомасць, але
гэта не былі сумневы адносна таго, на
якой мове і для якога народа паэт



павінен тварыць. Ён — нібы
біблейскі Прарок — пасланы на
зямлю Богам

Сваю любоў дабравясціць!
Святую праўду абвясціць!

Трывожыць Шаўчэнку іншае —
сам шлях яго Слова да народа
Украіны. Шлях перш за ўсё духоўны,
бо прызначэнне Слова —
трансцэндэнтнае і інтэгральнае,
накіраванае ў будучыню, такім
чынам, надзеленае місіяй
нацыетварэння цераз разгортванне
духоўнай гісторыі Украіны. Толькі ў
нацыянальным слове, толькі ў
духоўных рамках нацыянальнага
свету Шаўчэнка імкнуўся



самаздзейсніцца, рэалізаваць сваё
высокае прызначэнне: духоўна
кансалідаваць украінства.

Таму так прыцягвае Шаўчэнку
магія паэтычнага слова, якая валодае
здольнасцю абуджаць
міфапаэтычнае мысленне, выклікаць
з глыбіняў памяці пачуццёвыя
асацыяцыі, бачныя ва ўяўленні
вобразы, патухлыя галасы…  Слова
творыць сістэму духоўнага
ўзаемадзеяння паміж паэтам і яго
народам. Шаўчэнка адчувае
эстэтычную неабходнасць абуджэння
індывідуальнай духоўнай энергіі,
якая ўлівалася б у працэс
нацыянальнага самаўсведамлення
народа. Таму ён пасылае свае думы ва
Украіну, туды, дзе яшчэ жывая



народная душа, сагрэтая родным
словам, хай і не друкаваным, але
моўленым, спяваным, малітоўным…

Сваё духоўнае «я» ён нібы
аддзяляе ад сябе, асуджанага на
фізічнае быццё ў халодным
ненавісным Пецярбургу, і адсылае
яго ва Украіну з прароцкай місіяй
абуджаць нацыянальную свядомасць.

Шаўчэнка ведае, што ён
абавязаны гэтым вышэйшым, боскім
поклічам адбыцца ва Украіне, —
вяртанне ў «нашу Украіну»
непазбежнае. Успомнім «Запавет».
Але для яго яшчэ больш важна
вярнуць, паслаць ва Украіну сваё
Слова.

Дні дваццаціпяцігадовага
Шаўчэнкі, вучня Акадэміі



мастацтваў, кіпяць прагай пазнання
— ён вывучае французскую мову,
наведвае тэатры, мноствам кніг
пашырае межы свайго гістарычнага
мыслення. Чытае пра мінулае
Украіны ў працах Д. Бантыш-
Каменскага («История Малой
России… »), М. Маркевіча, творах
Гогаля, вывучае «Історію Русів»,
захоплена перачытвае І.
Катлярэўскага, Г. Квітку-
Аснаўяненку, Я. Грэбінку…  Яго
трывожыць забыццё народам свайго
слаўнага і свайго няшчаснага
мінулага.

Дзе падзелася казацтва
Ў жупанах чырвоных?
Куды гетманы прапалі



Разам з доляй-воляй?

Дні пралятаюць віхурай у
спешцы наведаць модны
літаратурны салон, канцэрт,
прэм’еру ў тэатры, мастацкую
выставу… Але маладая душа
пакутуе, думкі раздзіраюць спакой
вячэрняй адзіноты і кладуцца «на
паперы сумнымі радкамі»…

Паэту цяжка са сваімі думкамі,
якія «ліха на свет на смех спарадзіла».
Ён пытае ў сябе, у свайго лёсу:
навошта любіў, навошта даглядаў іх
— свае кветкі, сваіх дзяцей, навошта з
імі плакаў? Ці знойдзецца ў свеце
хоць адна душа, адно «дзявочае
сэрца», «што аплача гэтыя думы»?



Адну слязу з вачэй карых —
І… пан над панамі!..

Шаўчэнка хваравіта перажывае,
куды падзець свае думы, якія ён так
любоўна гадаваў, даглядаў?

Ва Ўкраіну йдзіце, дзеці!
У нашу Ўкраіну,
Бы няшчасныя сіроткі,
А я тут загіну.

У пачатку 1840 года паэт прароча
сведчыць: яго паэтычныя думы, яго
песні, яго кветкі-дзеці пойдуць ва
Украіну, а сам ён тут, у імперскай
сталіцы, загіне.

Тады ж Шаўчэнка малюе
алейнымі фарбамі першы



аўтапартрэт. Рамантычны,
пышнавалосы, з вострым позіркам
вялікіх цёмных вачэй, рэзкія «хвалі»
неспакойных броваў, моцна
сціснутыя вусны — колькі душэўнага
напружання, валявой рашучасці і
творчай дзейнасці выпраменьвае
гэты пластычна дасканалы вобраз
мастака! Сіне-зялёныя тоны
адценьваюцца чырвоным пробліскам
гарачага дыхання неўміручасці.

У канцы 1839 года Я. Грэбінка
пазнаёміў Шаўчэнку з украінскім
памешчыкам П. Мартасам, якому
захацелася мець свой акварэльны
партрэт. Падчас сеансаў П. Мартас
убачыў рукапіс вершаў маладога
мастака і вырашыў аплаціць выданне
твораў Шаўчэнкі.



18 красавіка 1840 года ў
Пецярбургу з’яўляецца на свет
першы зборнік паэта пад назвай
«Кабзар», рукапіс якога да друку
падрыхтаваў Я. Грэбінка. У кнігу
ўвайшло восем твораў: «Думи мої,
думи мої…», «Перебендя»,
«Катерина», «Тополя», «Думка»
(«Нащо мені чорні брови… »), «До
Основ’яненка», «Іван Підкова»,
«Тарасова ніч». Нягледзячы на
цэнзуру і выкрэсліванні ў
«Катерині», у вершы «До
Основ’яненка» і паэме «Тарасова
ніч», гэта была вялікая духоўная
перамога паэта над маўчаннем, якое
неміласэрнай перашкодай стаяла на
шляху да творчага самаздзяйснення.
Шаўчэнка стварыў кнігу —



духоўнага ваяра, якому даверыў
барацьбу за чалавечыя душы,
здранцвелыя ў бяздзейнай адзіноце.
Адпраўляў малады Шаўчэнка свае
думы — «кветкі мае, дзеці!» — ва
Украіну ў вобразе народнай кнігі,
напісанай на мове свайго народа.
Адпраўляў у надзеі-перакананні:

Стрэнеце там шчырасць сэрца
Са словам ласкавым,
Стрэнеце там шчырасць-праўду,
Яшчэ, можа, й славу…

Унутрана самотны паэт уяўляў
сябе кабзаром, старым Перабендзяй,
які спявае ў стэпе на кургане,
сумуючы, што вецер па полі развее
яго словы.



Каб людзі не слухалі Боскае слова,
Што сэрцу пра волю ад Бога гучыць,
І сэрца шчабеча Гасподнюю славу,
А думка на хмары па свеце ляціць.

Няма ў Шаўчэнкі ўпэўненасці ў
тым, што ягонае слова запаліць у
сэрцах людзей іскру сумненняў і
разважанняў аб сваім нявольніцкім
лёсе. У снежні 1844 года ён піша
вершаванае пасланне Гогалю, якога
не аддзяляў ад украінскага
этнакультурнага арэала:

Каму ж яе пакажу я,
І хто тую мову
Прывітае і пазнае
Вялікае слова?



Людзі зглухлі і паніклі:
У ярмах — не ў лаўрах…
Ты смяешся, а я плачу,
Вялікі мой сябра.

Каб, у надзеі на даверную
размову, бліжэй прыхінуцца да
чытача, малады Шаўчэнка
перадавярае свае думы «бяздольнаму
старому кабзару», якога прывыклі
слухаць па вёсках, верылі яго кобзе,
яго думе. І сёння гэты стэрэатып
успрымання Шаўчэнкі — у вобразе
старога кабзара ў смушкавай шапцы,
у цяжкім кажусе, змрочнага і
сярдзітага гайдамацкага мсціўца,
пераважае. А паэту было ўсяго
дваццаць чатыры гады, калі ён
напісаў «Кацярыну», «Гайдамакі»



былі завершаны на 26-м годзе жыцця.
Гайдамаччына — гэта апошняе

парыванне ўкраінскага народа
атрымаць свабоду, гэта трагедыя
даведзенага да роспачы
прыгнечанага народа, які ў шалёнай
празе помсты за здзек губляе
маральныя засцярогі і не зважае на
Божыя запаведзі. Шаўчэнка хваравіта
перажывае гэты немы крык
заняволенага народа, што выбухнуў
гневам «за святую праўду-волю» і
асудзіў сябе на шматгадовыя
бязмежныя пакуты:

У старых спытаю:
«Чаго, бацькі, сумуеце?»
«Нявесела, сыне!
Дняпро на нас раззлаваўся,



Плача Украіна…»

Слова, якое толькі плача, у
смутку і тузе калыша ўспаміны, а не
акрыляе дух, не напаўняе чалавека і
нацыю энергіяй самаздзяйснення, —
для паэта мёртвае.

Шаўчэнкавае слова ўваскрашае
гістарычныя падзеі, факты такімі
эстэтычнымі сродкамі, каб спачатку
разбурыць стэрэатыпы іх
успрымання, а затым гэтую падзею
або факт падаць у новай
інтэрпрэтацыі. Для гэтага паэт
пашырае карціну першапрычын і
развіцця з’явы. Вымярэнні гісторыі,
іх свядомае сутыкненне ў Шаўчэнкі
накіраваныя на тварэнне цэласнага
ўяўлення аб той ці іншай падзеі,



з’яве, фігуры (Хмяльніцкі,
разбурэнне Сечы, Калііўшчына).
Асэнсоўваныя Шаўчэнкам падзеі
нібы ахутваюцца духоўнай энергіяй
унутранага ўгадвання-спазнання ім
сапраўдных глыбінь і зместу
гістарычных з’яў і працэсаў. Так, у
паэме «Гайдамакі» паэт «паварочвае»
падзеі мінулага трагічным бокам і
пераасэнсоўвае ўражанні і
«сведчанні» ўдзельнікаў
Калііўшчыны. Ён перарывае плынь
гістарычнага аповеду, каб,
уплятаючы ў яе тканіну глыбокія
аналогіі, асацыяцыі і ўласны
ацэначны погляд, стварыць рухомую
сістэму мастацкіх сувязяў, якая
нараджае новыя ўспрыманні і ацэнкі.

Гайдамацкі «чырвоны баль» па



ўсёй Украіне — для Шаўчэнкі не
толькі справядлівая помста за
прыгнёт і здзекі, але і глыбокая рана
ў душы і свядомасці ўкраінскага
народа. Яго трагедыя заключалася
таксама ў супрацьстаянні
праваслаўнай і ўніяцкай веры, у
рэлігійнай раз’яднанасці этнічных
украінцаў, якую ўсяляк узмацняла і
культывавала польская шляхта. З
глыбокім болем піша паэт пра
жорсткае ліхалецце:

Не спыніла завіруха
Пякельнае кары…
. . . . . . . . . . . . . . . .
Пекла мала!.. Людзі, людзі!
Калі ж досыць будзе
Таго дабра, што маеце?



Дзіўныя ж вы, людзі!
Не спыніла вясна крыві,
Ні злосці людское…

Шаўчэнка славіць правадыроў
свайго народа за іх ахвярнасць,
мужнасць і сілу духу, за веру ў
незалежную Украіну і адначасова
папракае за разлад і неапраўданыя
кампрамісы, за паражэнні, якія
прывялі да нацыянальнага бяссілля,
палітычнай пасіўнасці:

Гетманы, гетманы, калі ж бы вы
ўсталі,

Калі б паглядзелі на той Чыгірын,
Што вы будавалі і дзе панавалі!
Заплакалі б цяжка, бо вы б не пазналі
Казацкае славы нікчэмных руін.



Паэт рыдае, успамінаючы
«справы незабытыя дзядоў нашых».
Гэта «цяжкія справы», бо пралівалі
яны кроў сваю, свайго народа «за
Маскву і Варшаву» і перадалі сынам
«свае кайданы, сваю славу!».

Вялікія творчыя намеры
маладога Шаўчэнкі і Шаўчэнкі-
старэйшага, бязлітасна прыгнечанага
шматгадовай няволяй, жывуць
таксама на старонках яго вядомых на
сёння пяці альбомаў — нататнікаў —
«штамбухаў» для малюнкаў, эскізаў і
запісаў. «Я малюю цяпер Украіну, —
піша Шаўчэнка 29 чэрвеня 1844 года
Восіпу Бадзянскаму. — …Намалюю
краявіды, што ёсць ва Украіне, ці то
гісторыяй, ці прыгажосцю адметныя;



у другі раз — як сённяшні народ
жыве, у трэці — як ён калісьці жыў і
што вырабляў».

Пакінуць Пецярбург Шаўчэнка
змог толькі ў траўні 1843 года, хоць
мара ўбачыць Украіну ўзбуджвала
яго творчае ўяўленне і нецярпліва
зазывала ўзнавіць вобраз роднага
краю ў серыі афортаў «Живописна
Україна».

Ён просіць грашавітых людзей,
тых, хто мае «і сілу і славу» і любіць
«тую краіну, што я цяпер узяўся
маляваць», дапамагаць яму.
Шаўчэнка верыць, што калі «добрыя
людзі скінуцца і дапамогуць, тады
ажыве наша краіна хоць на паперы».

Планы мастака Шаўчэнкі
велічныя і патрыятычныя: «Калі б



мне Бог дапамог закончыць тое, што
я цяпер пачаў, ужо тады склаў бы
рукі і ў труну. Было б з мяне: не
забыла б Украіна мяне мізэрнага», —
піша ён у лісце да Міколы Цэртэлева
23 верасня 1844 года.

Ён спадзяецца наведаць роднае
сяло Кірылаўку, бліжэй пазнаёміцца
з культурнымі людзьмі Украіны,
пабываць у сяброў — нашчадкаў
казацкай старшыны Чарнігаўскай і
Палтаўскай губерняў, убачыць
новаствораны ўніверсітэт у Кіеве.

На Чарнігаўшчыне паэта-
мастака чакаў Г. Тарноўскі —
гаспадар знакамітай Качанаўкі, дзе
была сабраная вельмі каштоўная
бібліятэка і вялікая карцінная
галерэя.



Прайшло пятнаццаць гадоў з
таго часу, як ён пакінуў Украіну.
Вярнуўся вольным чалавекам,
знакамітым паэтам і жывапісцам.
Канец вясны, усё лета і ўсю восень
1843 года Шаўчэнка правёў ва
Украіне.

На Палтаўшчыне Шаўчэнка
пабываў у прыяцеля і сябра па
Пецярбургу Я. Грэбінкі —
уладальніка хутара Убежышча, які
прывёз маладога мастака і паэта на
імянінны баль памешчыцы Т.
Валхоўскай, які яна давала штогод у
сваім маёнтку ў вёсцы Мойсеўка. Там,
на гэтай штопаўгадавой сустрэчы-
свяце тагачаснай эліты Украіны,
Шаўчэнку сустракалі з захапленнем
як нацыянальнага паэта. Там



Шаўчэнка пазнаёміўся з такімі
дзеячамі ўкраінскай літаратуры,
навукі і мастацтва, як А. Афанасьеў-
Чужбінскі, А. Капніст, М. Маркевіч,
Я. дэ Бальмен, М. Башылаў, В.
Закрэўскі, П. Лукашэвіч. У Мосеўцы
ён сустрэў Ганну Закрэўскую —
можа, найбольшае каханне ў яго
жыцці.

Ва Украіну Шаўчэнка прывёз
альбом, заснаваны ў Акадэміі
мастацтваў. У ім і маляваў эскізы
афортаў для «Живописної України».

Ва Украіне паэт напіша яшчэ
адну паэму — рускамоўную
«Тризну», якую прысвяціў князёўне
Варвары Рапніной.

Тады ж, у годзе 1843-м, 9
кастрычніка, Шаўчэнка ў маёнтку П.



Лукашэвіча ў Беразані напісаў верш
«Розрита могила» — твор вялікага
нацыянальна-патрыятычнага болю і
спадзявання.

Пабываў Шаўчэнка на
знакамітых «кантрактавых
кірмашах» у Кіеве, наведаў першага
рэктара новага ўніверсітэта М.
Максімовіча, пазнаёміўся з П.
Куляшом. Далей яго шлях праслаўся
да Мяжыгорскага Спаса, на востраў
Хорціцу.

Перажыванні ад убачанага і
пачутага ва Украіне былі эмацыйна
глыбокімі і спарадзілі такія
паэтычныя шэдэўры, як «Чигрине,
Чигрине…», паэмы «Сон» («У
кожного своя доля…») і «Сова». У
разлуцы з Украінай, на чужыне, яна



згадвалася яму ў
настальгічнарамантычных фарбах.
Цяпер жа, убачыўшы сумную
рэальнасць, ён больш цвяроза
асэнсоўвае яе сацыяльныя і
нацыянальныя беды; у яго паэзіі
мацнеюць выкрывальныя і
сатырычныя матывы;
антыпрыгонны, антыманархічны і
антыкаланізатарскі пафас яго паэзіі
дасягае вышынь вострых інвектыў,
сатырычных экспрэсій і балесных
перажыванняў.

Другі раз прыехаў Тарас
Шаўчэнка ва Украіну ў красавіку
1845 года. Адправіўся ён у родны
край як «вольны мастак» ад Акадэміі
мастацтваў, падарожнічаў па Украіне
з паўнамоцтвамі супрацоўніка



Кіеўскай археаграфічнай камісіі, і
яго дарогі праляглі ў Берасцечка,
Астрог, Луцк, Крэмянец і Пачаеўскі
манастыр, на Палтаўшчыну і на
Падолле, у Нежын і ў Пераяслаў…

Якія гэта былі творча плённыя,
натхнёныя месяцы і гады! Пэндзаль і
аловак вабяць творчае ўяўленне
Шаўчэнкі з не менш неміласэрным
запалам, чым вобразнае слова.

Альбомы Шаўчэнкі маюць розны
лёс — пра адны вядома больш, пра
іншыя — менш, некаторыя патрапілі
да прыватных асоб, іншыя — да
паліцэйскіх архіваў. Апошнія былі
вызваленыя з-пад арышту толькі ў
1906 годзе па хадайніцтве сенатара А.
Маркевіча — сына гісторыка М.
Маркевіча.



Шаўчэнкавы альбомы —
суцэльныя мастацка-літаратурныя
сведчанні творчага жыцця мастака,
паэта, якія выяўляюць яго цікавасць
да гісторыі, этнаграфіі, археалогіі,
фальклору, краязнаўства. Гэта
ўнікальная скарбніца, якая захоўвае
невычэрпныя магчымасці для
пазнання жыццёвага і творчага лёсу
Шаўчэнкі, яго мастацкіх задумаў і
прывабаў, захапленняў і інтарэсаў,
надзей і жаданняў, яго
нерэалізаваных імкненняў, якія былі
так жорстка абарваныя і не адкрылі
цалкам каласальных магчымасцяў
духоўнай рэалізацыі нацыянальнага
генія.

З асаблівай яркасцю паказалі
гэтыя магчымасці кастрычнік–



снежань 1845 года, калі былі
напісаныя пятнаццаць надзвычай
эмацыйных, палітычна вострых
твораў.

19 снежня 1845 года ва Уюнішчы
пад Пераяславам, гасцюючы ў
прыяцеля Сцяпана Самойлава і
раскашуючы сярод кніг яго багатай
бібліятэкі, Шаўчэнка завяршыў
паэтычны цыкл «Давидові псалми».

Вялікі сімвалічны сэнс тоіцца ў
звароце Шаўчэнкі да гэтых песень,
якія, па Бібліі, пастух Давід пачаў
складаць і выконваць пад
акампанемент псалтыры —
струннага музычнага інструмента.

Аб чым думаў малады Шаўчэнка,
перачытваючы ва Уюнішчы Псалтыр,
які ён ведаў з дзяцінства, па якім



вучыўся грамаце, які чытаў над
памерлымі? Чаму менавіта гэтыя, а
не іншыя (а іх у Бібліі 150, з іх 73
належаць Давіду) песні Шаўчэнка
абраў для перакладу? Старажытны
горад Ерусалім сімвалізуе ў
Шаўчэнкі Украіну, якую ён ніколі не
забудзе на чужыне. А сваю цярністую
Галгофу ён прадчувае,
прадугледжвае.

І калі цябе забуду,
О Ерусаліме,
Забыт буду, пакінуты
Ў рабстве на чужыне.
І язык мой анямее,
Высахне, рухавы,
Як забуду памянуць я
Цябе, наша слава.



Нацыянальная слава, веліч і
хрысціянская вера хвалююць
маладога паэта, і дзеля адраджэння
гэтай славы і веры, дзеля адраджэння
Украіны звяртае ён надзею да Бога.

Неяк Бог нам верне волю,
Разаб’е няволю,

— верыць Шаўчэнка, але калі?
На каго спадзявацца? На аднаго
толькі Бога? Духоўна знясілены,
дэмаралізаваны народ чакае
прарочага знака ад Бога, яго
блаславення на вызваленне. І паэт, як
і біблейскі Давід, літаральна
патрабуе:

…Дзей, Божа,



Годзе Табе спаці,
Нашых горкіх слёз не бачыць,
Боль наш забываці!
Кангеніяльна ўзнаўляючы пафас

Давідавых псалмоў, Шаўчэнка
запытальна размаўляе з Усявышнім,
заклікае яго звярнуць свой погляд на
прыгнечаны народ, які не адчувае
сіл, каб падняцца з каленяў і
атрымаць свабоду.

Скарылася душа наша,
Ліха ў нашых хатах!
Устань, Божа, памажы нам
Зноў паўстаць на ката.

Завяршаецца цыкл псалмом 149-
м — своеасаблівым гімнам радасці,
выкліканай вызваленнем з



Вавілонскага палону. Персідскі цар
Кір у 538 г. да н. э., заваяваўшы
Вавілон, дазволіў габрэям вярнуцца
на родную зямлю. Яны вярнуліся, каб
аднавіць уласную дзяржаву і
адрадзіць сваю веру.

Псалом новы Ўсявышняму
І новую славу
Апяём святым саборам,
Сэрцам свята справім…

Пісаў Шаўчэнка «Давідавы
псалмы» хворы. Творчае
напружанне, эмацыйнае натхненне і
страсць былі такімі моцнымі, так
псіхалагічна вычарпалі маладога
паэта, што ён за наступны, 1846 год
напісаў толькі тры творы: «За що ми



любимо Богдана?..», «Лілею» і
«Русалку».

За чатыры дні да завяршэння
«Давідавых псалмоў», а менавіта — 14
снежня, Шаўчэнка звернецца да ўсіх
украінцаў з горкімі
словаміперасцярогамі ў пасланні «І
мертвим, і живим, і
ненародженим… »:

Другой не знойдзеш Украіны,
Няма другога і Дняпра…

Дзе пачуццё нацыянальнага
гонару і гордасці, пытаецца паэт, дзе
павага і любоў да роднай культуры,
мовы, звычаяў у тых землякоў, якія
«кайданамі мяняюцца, Праўдаю
гандлююць. І Госпадам



пагарджаюць», «аруць ліха. Ліхам
засяваюць», хлусні пакланяюцца?

І хіліцеся, як заўсёды!
І зноўку шкуру дзераце
З братоў-аратых, недарэкаў…

Абурэнне і гнеў Шаўчэнкі
накіраваны супраць тых, хто здрадзіў
Украіне, заразіўся «крывадушнасцю»
для ўласнага ўзбагачэння. Паэт
заклікае:

Спахапіцеся, вар’яты,
Юродзівых дзеці!
Паглядзіце на рай змяты,
На сваю краіну,
Палюбіце чыстым сэрцам
Збітую руіну,



Раскуйцеся, братайцеся…

21 снежня таго ж 1845 года
Шаўчэнка піша верш «Маленькій
Мар’яні» — журботна-пяшчотнае
любаванне прыгажосцю, на якую
глядзяць прагавітыя вочы. 22 снежня
з’яўляюцца «Три літа» — паэзія
вялікага болю і вялікага
расчаравання ў людзях.

Вакол мяне, дзе ні гляну,
Не людзі — змяюкі…
І засохлі мае слёзы,
Слёзы маёй мукі.
Зараз я разбітае
Сэрца ядам мыю,
І не плачу, й не спяваю,
А савою выю.



Між тым паэта напаткала цяжкая
хвароба, і яго перавозяць у
Пераяслаў, пад апеку лекара і
выкладчыка медыцыны ў мясцовай
семінарыі А. Казачкоўскага.
Адчуваючы пагрозу смерці, паэт
запісвае на лісце паперы словы
свайго «Запавета». Але ў
шаснаццатым радку яго рука
спыняецца на імгненне — напэўна,
нялёгка было Шаўчэнку выказаць:
«…а датуль я Не ведаю Бога».

Пакуль не з’явілася сям’я вялікая
ўкраінская, сям’я вольная, новая,
датуль паэт не бачыць Божай праўды
і не гатовы паўстаць перад Богам, яго
душа павінна заставацца на зямлі,
быць сярод сваіх людзей, несці



цяжкую эпітым’ю за зло і няволю.
Шаўчэнка то цярпліва, то

дзёрзка гаворыць з Богам, то
просячы, то патрабуючы адказу.
Гэтыя адказы выспяваюць у яго
свядомасці, і паэт адважваецца
сказаць Госпаду ўсё. Усё, што
вымучвае яго сумленне, што выпякае
душу сорамам за пагарджаны
ўкраінскі народ, што абуджае яго
перажыванні, налівае гневам яго
пачуцці, кліча яго на барацьбу з тым
татальным злом, якое накрыла яго
Украіну. Гэта — не богазнявага, не,
гэта — шчырасць і пафас біблейскіх
прарокаў.

На шчасце, паэт ачуняў.
Шаўчэнка ў пачатку 1846 года
канчаткова завяршае альбом сваіх



твораў.
23 паэтычныя творы за тры гады

— 1843, 1844, 1845 — заносіць ён у
рукапісны зборнік і дае яму назву
«Три літа». Адкрывае любоўна
створаны альбом верш «Чигрине,
Чигрине…», напісаны 19 лютага 1844
года, а завяршае «Заповіт» ад 25
снежня 1845 года.

«Розрита могила» пачынаецца
пытальнай інвектывай:

Ціхі свеце, мілы краю,
Мая Украіна,
За што цябе разбурылі,
За што, маці, гінеш?
Ці аб шчасці да світання
Бога не маліла,
Ці ты дзетачак прыстойным



Звычкам не вучыла?

Цяжкая хвароба ў канцы 1845
года і велізарнае псіхаэмацыйнае
ўзрушэнне, выкліканае
прадчуваннем смерці, схілілі
Шаўчэнку да канчатковага выбару
свайго лёсу. Ён бачыў сябе
нацыянальным паэтам, духоўным
правадыром свайго народа. Пра гэта
сведчыць і аўтапартрэт — шарж на
адваротным баку малюнка Ераміі, а
на старонцы трэцяй, пасля старонкі
другой з загалоўкам, паэт падае
эпіграф са Старога Запавету на
царкоўнаславянскай мове пад назвай
«Молитва Ієремії пророка».

Што сімвалізуе Ерамія і за што
моліцца ён у Шаўчэнкі, над чым яго



плач?
Пакліканне прарока — будзіць

закалыханы няволяй дух свайго
народа, абуджаць яго свядомасць і
весці яго за сабою праз церні
выпрабаванняў для набыцця свабоды
і нацыянальнай годнасці. Ерамія
плача над лёсам габрэяў, якія трапілі
за грахі бацькоў у няволю да сваіх
былых рабоў. Князёў іхніх пакаралі
смерцю, старэйшыны не ў пашане,
моладзь знемагае на рабскай працы,
а паэты-прарокі нямеюць. Цалкам
выразная аналогія з Украінай,
відавочная праекцыя вобраза
біблейскага Ераміі на сваё як паэта і
духоўнага правадыра нацыі
пакліканне.

Складаючы «Три літа» — гэты



своеасаблівы дыялог з Богам пра
Украіну, пра ўкраінскага чалавека, —
Тарас Шаўчэнка бачыў свой лёс як
нацыянальнага прарока, адказнага за
вывад з «егіпецкага палону» роднага
народа нават коштам уласнага
фізічнага быцця.

Паэту трыццаць адзін год, а ён
хваравіта перажывае няўмольны лёт
часу і баіцца «заснуць навекі», не
пакінуўшы за сабой следу. Але яго
болей палохае сон на волі, чым
кайданы і смерць у няволі, таму ён
моліць у Бога хоць злога лёсу, калі не
заслужыў лёсу добрага:

Як добрага шкада, Божа,
Дай хоць злога! злога!



Яго болі і перажыванні — ад
крыўды, нанесенай Украіне, ад
няшчасцяў свайго народа,
нацыянальнай варожасці і заняпаду
нацыянальнай душы.

Дазмагалася Ўкраіна
Да самога краю.
Горш за ляхаў свае дзеці
Яе распінаюць.

Малады Шаўчэнка перасцерагае
ад братазабойчай варожасці, ад
асляплення сумнеўнай славай,
здабытай на полі крывавай помсты,
бо кроў спараджае кроў, зайздрасць
выклікае гвалт, гістарычнае забыццё
прыводзіць да паўтарэння горкіх
здрад і нацыянальных паражэнняў.



Перасцярога — важная для
Шаўчэнкі місія. Місія яго слова, яго
«агню святога». Паэт бязлітасна
аспрэчвае размежаванне
нацыянальных сіл пад спакуслівы
бляск лёгкай нажывы, асуджае
грэшнае забыццё мінулых і
цяперашніх чалавечых пакут,
выклікае Божую кару на галовы тых,
хто далей гатовы хадзіць у ярме, хто і
далей распінае малодшага брата,
імкнецца аддаць свой народ «на
здзек суседзям».

Хваравітае рэагаванне Шаўчэнкі
на трагічныя гістарычныя падзеі
мела жыватворную мэту: праз
суперажыванне мінулага, праз
драматычныя раны — да абуджэння
нацыянальнай свядомасці, да



маральнага ачышчэння,
аздараўлення духу. Таму, лічыць ён,
віну за рабства і спусташэнне варта
бачыць перш за ўсё ва ўласных
палітычных памылках, у
перараджэнні ўкраінскай душы, у
спрэчках, янычарстве, у здрадзе
роднай нацыі, свайму народу.

Шаўчэнкавае слова вярталася ва
Украіну для таго, каб абудзіць
прыспаны нявольніцтвам дух,
усяліць у свядомасць народа веру ў
лепшы дзень, падняць нацыю на
самаздзяйсненне, запаліць энергіяй
тварэнне новага лёсу.

Ніколі і ні ў чым Шаўчэнка не
ўзвышаў свой народ над іншымі,
наогул не шукаў у ім рыс, уласцівых
толькі яму і больш нікому. Ён быў не



проста чалавекам, быў праўдзівым
Чалавекам у прамым сэнсе гэтага
слова, — пры тым, што быў сынам
свайго часу і свайго народа, падзяляў
іх недахопы ў дробным, але ў вялікім
ішоў на шмат гадоў наперадзе, пра
некаторыя рэчы мог сказаць так, як
мы сёння не выказаліся б, — але гэта
таму, што быў ён чалавекам праўды і
не прыстасоўваўся да ідэальных
уяўленняў, нават уласных. Не меў
патрэбы ні цягнуцца да народа, ні
нагінацца да яго, ні «дыялектычна»
спалучаць адно з адным, як гэта
даводзілася рабіць многім і многім
людзям, выдатным, сумленным, але
пастаўленым лёсам на вялікай і часта
непераходнай адлегласці ад народа.
Для яго народ не быў тэарэтычнай


