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Ну що б, здавалося, слова...  
Слова та голос — більш нічого.  
А серце б’ється — ожива,  
Як їх почує!... 
 

Ці початкові рядки Шевченкової поезії у нас часто цитують, але завжди у наведеному, 
усіченому варіанті, який обриває цитату перед словами: 

Знать, од бога 
І голос той, і ті слова 
Ідуть меж люди! 

А саме ці рядки приховують у собі головний сенс поетового роздуму над магічною 
владою слова. 

В усіченій цитаті Шевченкове сприйняття слова можна трактувати (і так воно 
переважно трактується) як зачарованість поета дивом слова, його таємним впливом на 
людську душу, впливом, який не піддається раціональному поясненню. Проте концепція 
слова в системі морально-філософських поглядів поета потребує глибшого аналізу, і то 
насамперед в плані вивільнення нашого шевченкознавства з прокрустового ложа ряду 
догматичних схем, в які протягом минули десятиліть намагались втиснути спадщину 
Шевченка. Зокрема, дослідження такої великої теми, як «Шевченко і релігія», в радянському 
літературознавстві фактично зводиться до беззастережного твердження про атеїзм поета. 
Насправді ж ставлення Шевченка до релігії було надто складним і неоднозначним, щоб 
зводити його до одного стереотипу. 

Теза про атеїстичний світогляд Шевченка ґрунтується на постійному акцентуванні 
кількох вирваних із контексту всієї творчості цитат і замовчуванні всіх інших, що суперечать 
заданій схемі, а відомі з щоденника і листування свідчення поета про його захоплення 
біблійними текстами знаходять однобічне пояснення, яке обмежується констатацією 
виключно естетичного впливу біблійної образності і поетики на творчість Шевченка. Тим 
часом маємо чимало фактів, які свідчать, що Шевченко високо цінував не лише художню 
форму євангельських текстів, а й їх зміст. Так, характеризуючи позитивні риси головного 
героя повісті «Близнецы» Никифора Сокири, Шевченко на перше місце ставить його 
релігійність як рису високої духовності: «Ко всем его прекраснейшим качествам 
принадлежит его наипрекраснейшее качество: он был в высокой степени религиозен. 
Любимейшим его чтением был Новый завет. Он всем сердцем своим и всем помышлением 
своим сознавал и глубоко чувствовал священные истины евангельские». 

Немає сумніву, що в описі перших дитячих вражень, які справили на маленького героя 
Шевченкової повісті «Несчастный» перші відвідини церкви і споглядання церковної служби, 
поет відобразив власні дитячі переживання: «Церковь для его души сделалась одним-
единственным прибежищем, куда он приходил, как к самому милому другу, как к самой 
нежной матери. Возвышенные простые наши церковные напевы потрясали и проникали все 
существо его. А божественная мелодия и восторженный лиризм Давидовых псалмов 
возносили его непорочную душу превыше небес... Случай сроднил его невинную, 
восприимчивую душу с святыми словами и звуками. И он, возвышаясь духом в звуках 
божественной гармонии, был тысячу раз счастливее тысячи тысячей зрячих людей». Головні 
заповіді християнської моралі, євангельська проповідь добра, любові до ближнього, 
милосердя ще з дитячих літ глибоко запали у вразливу душу поета і значною мірою 
вплинули не лише на вибір сюжетів, образів і символів Шевченкової поезії, а й визначили 
ідейно-смислове спрямування деяких його поетичних творів. Сказане не ставить, проте, під 
сумнів висловлювані деякими відомими радянськими дослідниками «Кобзаря» 



спостереження про глибоке переосмислення біблійного матеріалу в творчості Шевченка. 
Безумовно, цілком слушна думка академіка О. І. Білецького: «В українській літературі вплив 
Біблії легко простежити аж до XIX ст. включно. Пригадаймо роль, яку відіграють біблійні 
образи, поставлені на службу революційній боротьбі, в поезії Т. Г. Шевченка: дійові особи з 
«Книги царств» придалися для антимонархічної сатири («Саул», «Старенька сестро 
Аполлона»), мотиви так званих пророчих книг — для віршів, що гнівно картають суспільні 
болячки і розкривають перспективи світлого майбутнього («Ісаія. Глава 35», «Осії, глава 
XIV», «Подражаніє Ієзекіїлю. Глава 19»). Біблійний матеріал тут всюди переусвідомлений, 
перероблений, сповнений іншого ідейно-громадського змісту» (Перекладна література 
візантійсько-болгарського походження // Білецький О. І. Зібрання праць: У 5 т.— К., 1965 — 
Т. 1.—С. 134). 

Але бездонні глибини Шевченкової поезії не вичерпуються лише переосмисленням 
біблійної тематики в дусі наповнення її революційним ідейним змістом. Поряд із цим у 
цілому ряді творів поет розвиває християнську проблематику відповідно до її визначальних 
світоглядних начал. Чим, як не палкою проповіддю євангельських істин, є ряд Шевченкових 
поезій? Адже і хрестоматійні слова «Возвеличу малих отих рабів німих! Я на сторожі коло їх 
поставлю Слово!» — поет вкладає в уста світового творця. 

Найповніше ідея непересічної духовної цінності Христового учення, євангельських 
заповідей втілена в поемах «Неофіти» і «Марія». Проповідь апостола несе людям 

Любов, і правду, і добро,  
Добро найкращеє на світі,  
То братолюбіє. 

(«Неофіти»)  
Бог є втіленням правди, є самою правдою: 

Молітесь богові одному, 
Молітесь правді на землі, 
А більше на землі нікому 
Не поклонітесь. Все брехня —  
Попи й царі. 

(«Неофіти») 
Світло істини несе лише слово, що йде від Бога. В цьому смисловому плані 

Шевченкова поезія продовжує євангельську традицію персоніфікації слова, ототожнення 
слова й Бога. Слово, як і Бог,— поза часом і простором, і, подібно до Бога, є духовною 
енергією, з якої постав світ, пор. початок Євангелія від Іоанна: «Споконвіку було Слово, а 
Слово в Бога було, і Бог було Слово. Воно в Бога було споконвіку. Усе через Нього повстало, 
і ніщо, що повстало, не повстало без Нього...» І далі: «І Слово сталося тілом, і перебувало 
між нами, повне благодаті та правди...» 

Провідний мотив вищої божественної природи слова втілюється і через відповідний 
лексичний ряд. Ключове поняття слово і в згадуваних поемах, і в інших творах Шевченка 
постійно супроводжують епітети святе, боже, огненне, живе, слово правди, слово істини, 
господа глаголи, велике Христове слово, те слово, божеє кадило, кадило істини. 

У цьому зв’язку варто детальніше зупинитись і на семантиці слова святий у 
Шевченкових текстах. Означення святий належить до найулюбленіших Шевченкових 
епітетів, і то не лише в поетичних творах, а і в прозових, у щоденнику і листуванні. 
«Словник мови Шевченка» (т. 2, К., 1964, с. 234—236) фіксує 344 слововживання 
прикметника святий у текстах поета, диференціюючи його значення під чотирма рубриками: 
«1. Означення до різноманітних понять, зв’язаних з релігією (131). 2. У християнському 
культі: той, що провів життя в служінні богу й церкві (101). 3. Те, до чого ставляться з 
пошаною, любов’ю (80). 4. Істинний, морально чистий, спрямований до високої мети (32)». 

Слід зауважити, що семантика прикметника святий, як і інших ключових слів поезії 
Шевченка, навряд чи піддається такій точній деталізації. Цілком умовним видається, 
наприклад, виділення в окремі рубрики третього й четвертого значень. У поетичному 
контексті слово святий здебільшого поєднує в собі кілька смислових нюансів, ядром яких є 



сема «істинний, правдивий, справжній». 
Саму ідею святості Шевченко трактує в християнському дусі як первозданний стан 

праведності, любові й гармонії. Порушення первісного стану святості привело світ під владу 
зла. Саме так вирішує поет тему першопричини панування всесвітнього зла у вірші 
«Пророк». Творець світу покарав людей за наругу над святим словом, яке він послав їм через 
свого пророка: 

І праведно господь великий,  
Мов на звірей тих лютих, диких,  
Кайдани повелів кувать,  
Глибокі тюрми покопать. 
І роде лютий і жестокий!  
Вомісто кроткого пророка…  
Царя вам повелів надать! 

Показовим для тлумачення пророчого слова як первинної животворної духовної сили є 
ототожнення його з водою і вогнем: 

Неначе наш Дніпро широкий,  
Слова його лились, текли  
І в серце падали глибоко!  
Огнем невидимим пекли  
Замерзлі душі. 

Таким чином, у художній трактовці Шевченка однією з першопричин зла, що панує в 
світі, є порушення первинного морального закону, оскверніння первозданного слова, 
освяченого вищим творчим началом. Через усю Шевченкову поезію проходить опозиція 
правдивого (святого, божого) слова і розтлєнного слова, хитрої мови: 

От де, люде, наша слава, 
Слава України! 
Без золота, без каменю, 
Без хитрої мови, 
А голосна та правдива, 
Як господа слово. 

(«До Основ’яненка») 
Спасіння світу, повернення добра й справедливості поет пов’язує з «оживленням» 

правди, з оновленням слова, його істинної суті, його животворящої сили: 
Скажи, що правда оживе,  
Натхне, накличе, нажене  
Не ветхеє, не древлє слово  
Розтлєнное, а слово нове 
Меж людьми криком пронесе  
І люд окрадений спасе 
Од ласки царської. 

(«Осії, Глава XIV») 
Слово істини Шевченко порівнює з живою водою, яка відродить загублений 

неправедними людьми світ: 
Німим отверзнуться уста;  
Прорветься слово, як вода.  
І дебрь-пустиня неполита,  
Зцілющою водою вмита,  
Прокинеться; і потечуть  
Веселі ріки, а озера  
Кругом гаями поростуть,  
Веселим птаством оживуть. 

Сакральний смисл вкладає Шевченко і в поняття поетичного слова як слова пророчого. 
Голосом поета говорить сам Бог, отже, воно є втіленням істини. У вступі до поеми 
«Неофіти» Шевченко пристрасно звертається до Богородиці з мольбою послати йому 
натхнення, яке виллється у «святеє слово», «святої правди голос новий». Молитва, слово, 



правда зливаються в єдине священне поетичне дійство. Звертаючись до Музи, Шевченко 
пише: 

Учи неложними устами  
Сказати правду. Поможи  
Молитву діяти до краю. 

(«Муза») 
Таким чином, у художньому вирішенні одного з ключових понять поезії Шевченка — 

поняття святості, сакральності — знайшла своє продовження давньоруська традиція 
осмислення ідеї святості, в якій, за дослідженням В. М. Топорова, міфопоетична спадщина 
язичницької епохи зустрілася з колом ідей і образів християнства. 

«Загалом кажучи, сакральність (або навіть гіперсакральність) давньоруської традиції 
виявляється передусім в тому, що 1) все в принципі має бути сакралізоване, освячене і тим 
самим вирване з-під влади злого начала... і — примиритися з меншим не можна — повернене 
до вихідного стану цілісності і незайманості; 2) існує єдина і універсальна мета (надмета), 
найзаповітніше бажання і найглибша мрія і надія — святе царство (святість, святий стан, 
святе життя) на землі і для людини; 3) сильним і актуальним є уповання на те, що цей святий 
стан може бути гранично наближений (або навіть сам відкритися, настати в просторі і часі 
«hie et hunc»...) (Топоров В. М. Из славянской языческой терминологии: индоевропейские 
истоки и тенденции развития//Этимология. 1986-1987.— М., 1989.— С. 19). 
 


