
Жанна ЛЯХОВА 
«...Я ХОЧ ЧЕРЕЗ ПАПІР ПОЧУЮ РІДНЕ СЛОВО...»  

(ЕПІСТОЛЯРІЙ Т. ШЕВЧЕНКА) 
 

Так висловлював своє заповітне сподівання молодий Тарас Шевченко, прохаючи з 
Петербурга брата Микиту відповісти «не по-московському, а по-нашому», що є надзвичайно 
показовим для психології переживань поета-початківця і загалом для характеристики творчої 
індивідуальності Кобзаря. 

Епістолярій Шевченка, як жоден інший документ, дозволяє визначити емоційну 
домінанту Шевченка — людини і митця в ранній петербурзький період. Той внутрішній 
драматизм «роботи душі», розвитку його самобутньої індивідуальності може бути 
охарактеризований найвлучніше народним зворотом, до якого вдався сам автор в листі до 
Я. Кухаренка 1842 року: «Що нам робить, отамане брате? Прать против рожна чи закопаться 
заживо в землю...» (Тут і далі: Шевченко Т. Повне зібрання творів. — Київ: АН УРСР. — 
1964. — Т. VI. — С. 20). 

Гнітюча соціально-духовна атмосфера в імперській Росії, колоніальна політика 
царизму у ставленні до української культури, яка ідеологічно забезпечувалась відомими 
шовіністичними теоріями, знайшла відображення в листах Шевченка кінця 30-х—поч. 40-х 
pp. XIX ст., де йдеться про самоутвердження його як національного поета. «Лихо, брате 
отамане, єй богу лихо. Це правда, що окроме 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, мене тут і 
земляки, і не земляки зовуть дурним, воно правда, але що я маю робить, хіба я винен, що я 
уродився не кацапом або не французом» (VI, 20). Листи юнака-Шевченка до брата Микити, 
до українських літераторів і земляків сповнені риторичних питань, контрастних образів 
(«поплачу веселими сльозами»), спогадів про Україну і рідну домівку, ремінісценцій про 
сирітську долю в чужому краї, фольклорних і власних літературно-живописних образів, 
історичних постатей України, роздумів про людину, мистецтво, оточення. 

Попри ейфорію після отримання жаданої волі, молодечу вдачу і завзяття, захоплення 
улюбленою працею виразно проступають інші почуття і переживання: «нудно мені», «так 
стало скушно». 

Це ж підтверджує й зміст та настрій наступного листа до брата, в якому поет 
висловлює гіркоту та навіть і роздратування, бо його прохання було проігноровано: «Я твого 
письма не второпаю, чортзна по-якому ти його скомпонував, ні по-нашому, ні по-
московському, ні се, ні те, а я ще тебе просив, щоб ти писав по-своєму, щоб я хоч з твоїм 
письмом побалакав на чужій стороні язиком людським» (VI, 11). Закінчується цей лист 
проханням передати сусідові, щоб і він писав — «та тільки не по-московському, а то і читать 
не буду» (VI, 12). 

«Не хочеться, щоб москалі насміялись» (VI, 14) — звичайно це стосується не лише 
малярства, хоч про свої успіхи і плани саме в цій галузі розповідав Квітці Шевченко в кінці 
1841 року. 

Адже громи шовіністичних кіл на виступи українських письменників, заперечення 
творчих можливостей української мови і запопадливі поради писати російською мовою 
стосувались значною мірою Шевченка-початківця. 

Глумливі відгуки про «Кобзар» 1840 р. панів Усезнаїв (скористаймось визначенням 
Квітки-Основ’яненка) з претензією на блискучий дотеп, зрозуміло, викликали у молодого 
автора далеко не олімпійський спокій: «...Тут москалі зовуть мене ентузіастом, сиріч дурнем. 
Бог їм звидить, нехай я буду і мужицький поет, аби тілько поет, то мені більше нічого і не 
треба». 

Полеміка, якою сповнений вступ до «Гайдамаків», суголосна внутрішній структурі 
листів поета, його остаточному висновку «прати против рожна». Художньо-психологічна 
концепція ранньої поезії нашого генія, яку ми визначаємо як credo, естетичні декларації 
народного поета, були вистраждані. Полемічний тон листів Шевченка, їх лексика, тропіка, 



зокрема звертання до оксюморону, алюзії, іронічні вислови особливо адекватні художньо-
образному стилю вступу до «Гайдамаків». Невипадково композиція листів Шевченка цього 
періоду, їх образна система, конфліктність, амбівалентність думок і почуттів є свого роду 
художнім саморозкриттям його індивідуальності, психології творця, якому у ході 
формування доводилося долати негативні не лише об’єктивні, а й суб’єктивні фактори. 
Листи зафіксували опір не лише зовнішнім обставинам — «раді лукавій» тих, чиє «розумне 
слово» було «брехнею підбите». 

Епістолярій Шевченка засвідчує, що йому довелось водночас пройти через 
внутрішній катарсис. В листах до Г. Квітки, Я. Кухаренка, Г. Тарновського йдеться про 
поему Шевченка російською мовою «Слепая». Як зізнається сам автор, він її написав, «щоб 
не казали москалі, що я їх язика не знаю» (VI, 23). Якщо зіставити листи і ліричні відступи 
поеми, можна простежити в якійсь мірі ту внутрішню боротьбу в душі поета, яка вела не 
стільки до вибору позиції (Шевченко такий вибір уже давно зробив), скільки до 
самопізнання, усвідомлення своїх людських і творчих можливостей, своїх духовних 
потенцій. Адже скільки б ми не говорили про вплив російської ліро-епічної романтичної 
поеми 20—30-х pp. на сюжет, композицію і стиль «Слепой», Шевченко написав свій твір, за 
його словами, «з українського простого биту» (VI, 15). 

Саме на цьому він наголошує, остерігаючись з боку шовіністичної російської критики 
атестації його твору як manvais sufet. «Ну, та цур їм, москалям», — кидає він ніби мимохіть в 
цьому ж листі до Г. Квітки, де він лише сповіщав, що «майструє» свою «Слепую красавицу». 

Зовсім інші настрої і почуття зафіксовані у вже цитованому листі до Я. Кухаренка, де 
ставилось питання «Що нам робить?» «Переписав оце свою «Слепую» та й плачу над нею, 
який мене чорт спіткав і за який гріх, що я оце сповідаюсь кацапам (підкреслення моє. — 
Ж. Л.) черствим кацапським словом... Не хочеться, дуже не хочеться мені друкувать 
«Слепую», але вже не маю над нею волі, та цур їм, аж обридла вже вона мені» (VI, 20). Кому 
адресує поет свої різкі вислови, гнів, роздратування, обурення? На нашу думку, передусім 
самому собі. Надто спрощено і прямолінійно прочитали б ми цей зойк поетового серця, якби 
побачили тут звичайний спротив російській мові. В даному ж разі поет опинився в ситуації, 
коли «доверить слову застывшую горечь, сожаление, тревоги, раздражения, гнев — значит 
внутренне очиститься, иногда это единственный выход, рефлекс самообороны...» 
(Парандовский Ян. Алхимия слова. — М., 1972. — С. 29). 

Очевидно, варто було нашому національному генію пройти й через випробування 
творчістю хоча й близькою, а все-таки чужою мовою, не знаною з дитинства. І якщо справді 
духовний вимір людині можна зробити передусім за її рідною мовою, то українська 
ментальність у Шевченка і виявилась передусім у красі і силі його рідного слова в 
найширшому трактуванні цього питання, а попереду всього в розумінні культури, історії, 
духовного життя українського народу. 

Епістолярій Шевченка раннього петербурзького періоду схиляє нас до висновку, що 
поет саме з таких позицій розумів своє покликання: репрезентувати свій народ «так, як його 
бог створив» (VI, 314). Це він проголосить як кредо у своїй передмові до запланованого і не 
виданого «Кобзаря» 1847 року. Але це засвідчують вже листи кін. 30-х—поч. 40-х pp., в яких 
так яскраво відбито початковий етап формування творчої індивідуальності Шевченка. 

Творити рідною мовою для Шевченка не тільки було природно, а отже, легко, 
невимушено, а головне — творчість тільки рідною мовою давала йому повною мірою і 
виявити своє «я», свій внутрішній світ, свою духовність, і пережити неповторні хвилини 
естетичної насолоди. Адже саме рідне слово — то є найголовніша форма вияву естетичних 
здібностей і потреб людини. 

Подорожуючи занапащеним рідним краєм 1843 p., Шевченко-художник поспішає 
замалювати пейзажні, побутові й історичні пам’ятки України. Саме тоді й визрів остаточно 
задум створення «Живописной Украины». «Заходився оце, вернувшись в Пітер, гравировать 
и издавать в картинах остатки нашої України» — VI, 34 (підкреслення моє. — Ж. Л.). 

І знову-таки саме в листах ми знаходимо не лише композиційний проект видання, з 



якого «оживе наша країна, хоч на папері» (VI, 31).Тут наявні такі свідчення, які доповнюють 
наше попереднє уявлення про творчу індивідуальність Шевченка новими важливими 
штрихами. За ними можна бачити його історичну й національну свідомість. Так, дбаючи про 
підготовку серії офортів «на славу имени Украины» (VI, 32), Шевченко застерігає 
О. Бодянського, що текст під гравюрами на історичну тему слід писати «тільки по-нашому 
— щоби тямили безглузді кацапи» (VI, 29), «або так, як єсть в літописах» (VI, 30). Отже, в 
той час, як офіційна ідеологія, шовіністична критика не визнавали української мови навіть у 
художній практиці, Шевченко вважав, що не лише в творчості, а й в науці («текст 
історичний» — VI, 30) вона правомірна, бо вже мала початки в наших літописах. У листі до 
чернігівського губернатора П. Гессе недвозначно підкреслено, що історія України, її 
оригінальний народ, чудові ландшафти він хоче «представить пред очи образованного мира» 
(VI, 31), тобто це величезного національно-культурного значення видання свідомо 
адресувалося інтелектуальній, високоосвіченій публіці. Історія, побут, звичаї, географія і 
мова також — все має відбити національну своєрідність, неповторність «великого 
семейства» — української нації, українського народу. І водночас з гіркотою і прикрістю 
Шевченко тут же говорить про ту національну інтелігенцію (передусім представників 
мистецтва), хто забуває свою культуру, свій народ, схиляючись перед чужоземним. 

Отже, творча індивідуальність Шевченка-поета і художника раннього етапу в своїй 
структурі містила, очевидно, два найголовніші компоненти: художня концепція, що 
відбивала духовність автора, і мова як основний чинник його національної самобутності. 
Обидва ці компоненти не лише органічно нерозривні, взаємопроникні, а що найважливіше — 
вони яскраво виявляються як ознака таланту генія і репрезентація. народу, який народив 
його. 
 


