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МОЄ РОЗУМІННЯ ЗНАЧЕННЯ  
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Юрій Бача

УДК  821.161.2 Шевченко

Належу до людей, які вважають, що не 
так важливо багато знати, як важливо ба-
гато розуміти, хоча таке розуміння справи 
ніби заперечує само себе, бо, здається, не 
можна багато розуміти, не знаючи всьо-
го потрібного для правильного розуміння 
справи.

В історії українського народу не важко 
знайти людей, які жили довше, вчилися кра-
ще, отже, знали більше, ніж міг знати Тарас 
Шевченко, який із 47 років життя 24 роки був 
кріпаком... – коли йому 13-й минало, він пас 
ягнята за селом..., коли інші старанно вчилися, 
він носив воду школярам..., коли іншим слу-
жили майстерні академій мистецтва, він при 
місячному світлі знімав копії паркових скуль-
птур..., коли іншим були до диспозиції універ-
ситетські бібліотеки, він потайки «списував 
Сковороду»... З других неповних 24 років 
понад десять років його тримали в тюрмах та 
на засланні, – із суворою забороною писати 
й малювати, – отже, для релятивно вільно-
го життя Тарасові залишилося десь десять 
років, та й у тих він не завжди міг робити те, 
що хотів... А зробив він, як довів Іван Фран-
ко, – той сирота, що «був сином мужика і став 
володарем у царстві духу», що «був кріпаком і 
став велетнем у царстві людської культури», – 
для України та для свого українського народу 
більше, ніж зробили для них цілі армії, сотні 
інших «синів отечества», десятки партій та ін-
ших організацій і установ 1.

Проте у всій історії українського народу 
немає людини, яка б краще за Шевченка 
розуміла суть України та українського на-
роду, – специфіку, особливості та відмін-
ності їхнього життя та розвитку, їхньої істо-
рії, культури, психології, залежності їхньої 
долі від домашніх та чужоземних факторів, 

умов та обставин..., і на основі аналізу жит-
тя (але й домашніх та світових тенденцій 
розвитку суспільства) з такою точністю 
та на такий тривалий період визначила б 
та обумовила б такий чи інший можливий 
розвиток того народу та його держави, за-
лежно від використання чи невикористання 
ними передумов, можливостей, знань та до-
свіду – свого й світового. 

Ще за життя та за понад 150 років від 
смерті Тараса – дома й у світі – понаписува-
но сотні, а то й тисячі книг, книжок, книжищ 
та книженят, у яких висвітлюються (нерідко й 
затуманюються) та досліджуються як окремі 
твори, так і найрізноманітніші аспекти життя, 
творчості та значення генія нашого україн-
ського народу.

Тож ким та яким стоїть перед нами не-
перевершений геній не тільки української, 
але і європейської та й світової літератури 
сьогодні?

Недавно я висловив думку, що Україна 
ще не усвідомила собі повністю величі та 
значення Шевченка, зокрема, для україн-
ського народу і його держави 2. Поки що не 
видно, щоб шевченкознавці України та світу 
постали проти такого твердження. Навпаки, 
це твердження сприймається, можливо, як не-
очікуване чи несподіване, проте принаймні як 
актуальне саме напередодні історичного юві-
лею Тараса, і саме тому я спробую поширити 
та уточнити свої твердження.

Українська літературознавча наука дав-
но довела, а прогресивна світова без за-
стережень сприйняла, що наш Тарас Шев-
ченко належить до найвидатніших поетів 
слов’янського світу. Однак кращі дослідники 
його життя, творчості й значення йдуть далі: 
поглиблюють це твердження й доводять, що й 
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у світовій літературі немає подібного автора, 
який би виступав з такою гострою критикою 
існуючого суспільства, перебуваючи всере-
дині цього суспільства: «Я не знаю ні в одній 
європейській літературі подібної поезії, на-
писаної в подібних обставинах», – доводить 
не хто інший, як найкращий знавець Тараса 
Шевченка Іван Франко. – «Адже “Німеч-
чина” Гейне писана в Парижі, 1844, Бичу-
вання (“Les chatiments”) Віктора Гюго писані 
в Брусселі, 1853, постали – перша під впли-
вом свобідного паризького повітря, а другі – 
на вигнанні, у вільнім краю, коли поетам не 
грозило нічого з боку тих властей, на які вони 
кидали свої громи» 3. І в іншому місці: «Не 
знаю в літературі всесвітній поета, котрий би 
представив так високий і так щиро людський 
ідеал жінки-матері, як се вчинив Шевченко» 4. 

Подібно зазначає інший автор: «Мало хто в 
історії світової культури з такою пристрастю 
і самовідданістю захищав людину і в людині 
все людське, як це робив Шевченко... Важ-
ко знайти в світовій літературі поета, який 
би дорівнював Шевченкові своїм значенням 
для народу» 5. Навіть геніальні поети, хоча б 
інколи, або підспівували сильним світу, або 
обходили їхні неподобства лояльним мов-
чанням, хоча й кидали критичні камінці в  
їхній город.

Однак «ера ліберальних реформ» Олек-
санд ра ІІ не засліпила очі українському пое-
тові. «Шевченко не йняв віри царському лі-
бералізму, і, не дивлячись на те, що, може, 
знов заглядала в очі ще гірша перспектива за 
його революційну працю, він робив і думав 
усе-таки своє» 6. Боротьба Т. Шевченка про-
ти царату є одним з провідних мотивів усієї 
літературно-громадської діяльності поета. 
Необхідність «розгромити велетенську спо-
руду рабства» (Ф. Сірко) – самодержавну 
Росію – була  непохитним, послідовним пере-
конанням поета 7. 

А як стоїть справа боротьби проти ко-
ріння, залишків та наслідків «царату» в 
сучасній Україні? «Чи довго ще на тім світі 
катам панувати?» 

Тарас Шевченко – «незадіяний» 
прогностик України

Отже, якщо у всій історії українського наро-
ду немає людини, яка б краще за Т. Шевченка 
розуміла суть проблеми України та українсько-
го народу, проблеми нашої історії, культури, 
психології і на основі цього розуміння подала 
найкращий аналіз нашого життя й визначи-
ла такий прогноз нашого розвитку, згідно з 
яким слово в слово, думка в думку вже понад 
150 років щодня проходить наше державниць-
ке, національне, економічне та соціальне життя 
з точністю, з якою ніколи не проходив жоден 
план чи будь-яка програма жодної партії, тоді 
закономірно постає питання: 

А як ми використовуємо спадщину цього 
генія – його аналіз минулого та сучасного 
йому життя народу та його прогностику по-
дальшої долі народу та його держави – у 
сучасній боротьбі народу «за в своїй хаті 
свою правду, і силу, і волю?» 

У прогностиці Тараса Шевченка вираз-
но виділяються два можливі шляхи, дві 
перспективи розвитку України та україн-
ського народу:

1. Якби ми вчились так, як треба, то й му-
дрість би була своя... Коли б ми були позбу-
лися «варшавського сміття», «грязі Москви», 
«кабанів годованих» та й усіх інших сатрапів 
і передусім продовжувачів імперських тради-
цій, коли б ми були засвоїли переконання Та-
раса, що не треба коритися, а треба боротися! 
– бо лише в боротьбі виростуть крила..., то 
«на оновленій землі» давно «врага не було б, 
супостата, а був би син, і була б мати, і були 
б люди на землі». Коли б ми були перейняли 
досвід Шевченка: «Поучений досвідом ві-
ків і морями пролитої крові, Шевченко добре 
знав, що такі речі, як свобода людини та на-
ціональності, як національна самостійність 
та повноправність не дістається просто з рук 
божих..., що їх не дають з ласки і для наших 
гарних очей ті, що досі тягли користь з нашо-
го поневолення, з нашої темноти та бідноти..., 
що боротьба за визволення української нації 
буде важка...,» 8 тоді обов’язково давно були б 
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ожили степи й озера, обов’язково давно була б 
воскресла Україна і, український народ давно 
був би досяг «в своїй хаті свою правду і силу, і 
волю», а сам народ давно був би став «вільним 
у народів вольнім колі» 9.

2. Коли, однак, надалі залишимося хохла-
ми-малоросами або моголами чи слов’янами – 
славних прадідів великих правнуками погани-
ми (залежно від того, «як німець покаже та до 
того й історію нашу нам розкаже»), – коли на-
далі будемо пертись на чужину, шукати чужо-
го добра, шукати того, чого немає ні на небі, не 
те, що на землі..., коли будемо надалі вивчати й 
знати всі мови слов’янського люду – крім сво-
єї...; коли нам хоч кіл на голові теши, а ми буде-
мо мовчати (або гратися на опозицію і добива-
тися власної недоторканості...) – тоді, згідно 
з прогнозом геніального Тараса, таки згине й 
щезне Україна, не стане її сліду на землі!.. 

То яку перспективу готували нашому на-
родові його вороги й воріженьки? Яку..., 
протягом майже сторіччя, зокрема в «зоре-
носний радянський час», не тільки плану-
вав для України, але й здійснював її щодня 
її «старший брат»? А яку перспективу реа-
лізує сучасна «вертикаль влади» в Украї-
ні? А яку долю остаточно вибере та виборе 
Україна для подальшого розвитку свого на-
роду – в Україні і не в Україні сущого – та 
його держави – вільної і незалежної демо-
кратичної української України? А якою мі-
рою чи долею допоможе народові в його бо-
ротьбі його інтелігенція..., його сумління..., 
ніби продовжувачі традицій Шевченка!?

Я не згоден з поглядами людей, які, з 
огляду на справді неймовірно критичний стан 
людських та українських справ у сучасній 
Україні, демагогічно та й безглуздо твердять, 
що краще жилося в період «розгорнутого бу-
дівництва комунізму», бо свідомий того, що 
саме тоді – свої і чужі «очільники» (тоді вони 
називали себе «вождями«!) – мільйонами 
нищили наш народ в таборах на соловках та 
в сибірах, голодами та голодоморами по всій 
країні; в революціях, індустріалізаціях, колек-
тивізаціях, атеїзаціях руйнували основи на-

шого українського матеріального й духовного 
життя, сот нями тисяч розкидали наших гро-
мадян по «необ’ятних» просторах одної шостої 
земної кулі, а на наші родючі землі завозили 
іноземців: рядових трударів, проте переваж-
но ідеологів-інструкторів – виконавців такої 
«братської» політики, але рівно ж і керівних 
працівників – «вождів»! – партії та держави, 
які не визнавали нашого права на нашу прав-
ду в нашій хаті; саме тоді і саме такі вбивали 
в нас волю по-людськи жити та по-українськи 
думати й дихати. Однак так само не належу 
до людей, які, маючи такого свого національ-
ного та соціального генія-учителя, генія-про-
світителя, генія-«провісника цілого народу» 
(І. Франко) – такого Прометея і Мойсея! – 
такий величезний всенародний історичний до-
свід за плечима, таке багатство історії та куль-
тури – наперекір тому па-су-ють нехай перед 
немалими та нелегкими, проте перед все-таки 
тимчасовими проблемами остаточного періоду 
боротьби народу за свою правду, силу й волю, 
за вільне й самостійне життя нашого народу 
в народів вільнім колі; і скоріше замовчують 
усього Шевченка, ніж уважно його читають, 
не минаючи «ані титло, ніже тії коми!..»

Поміж українського народу, без сумніву, 
переважають люди, які свідомі величі й не-
перевершеного значення життя й творчості 
Т. Шевченка для українського народу та, зо-
крема, для впорядкування його національного 
й державницького життя. Однак, оскільки ми 
й справді не усвідомлюємо всієї величі й зна-
чення спадщини поета, частина суспільства 
починає набувати переконання, що активний 
вплив Т. Шевченка за майже двісті років ніби 
вичерпався..., і тому нам потрібно нового Ва-
шингтона..., і навіть аргументує тим, що й сам 
Т. Шевченко задумувався над питанням, «чи 
 діждемося Вашингтона з новим і праведним 
законом».

Безперечно, нам потрібні тисячі й тисячі 
мудрих, чесних, розважливих та витривалих 
працівників – навіть борців! – для кожної 
галузі нашого життя. Проте жодного ново-
го Месíю, Мойсея, Вашингтона чи Прометея 
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нам не слід чекати. Натомість нам необхідно 
усвідомити собі, що, врешті-решт (скажу свої-
ми словами), «таким життя народу буде, яким 
його збудують смертні люди!» 10

Так само не належу до людей, які механіч-
но порівнюють сучасний стан нашого життя 
з життям у колишніх імперіях, проте належу 
до людей, які розуміють, що сучасні нащадки 
імперій – царської, радянської та російської – 
гірше ляха нас надалі розпинають та планують 
надалі не дозволити виконати Заповіт нашого 
Тараса. 

Відомо, що форми життя часто міняються, 
однак зміст життя і проблеми людства зали-
шаються майже без змін століттями й тисячо-
літтями (війни, голод, хвороби, несправедли-
вість...). Отже, багато чого змінилося, багато 
чого зникло, проте багато чого нелюдського 
залишилося й примножилося, багато чого 
трансформувалося з попередніх практик ім-
перій. Однак, маючи Шевченка з його точним 
універсальним поглядом на нашу волю й нево-
лю, на нашу долю й недолю, на наше минуле та 
й на можливе наше майбутнє, ми не можемо – 
не сміємо! – перестати боротися за остаточну 
перемогу нашого народу.

Якщо різного роду проімперськи налашто-
вані сили не можуть «обустроїть» Росію без 
України, якщо Росія може бути тільки вели-
кою або ніякою (а без України вона, мовляв, 
великою бути не може), то це їхня проблема! 
Заради такої політики «старшого брата» ми 
не можемо не вирішувати своєї долі; наш на-
род має свого прогностика, свого провідника, 
свою історію, культуру, а в них і свою мову, як і 
свої проблеми та свої завдання, тому ми – ра-
зом з іншими народами та з усіма порядними 
людьми – будемо співпрацювати, проте не 
можемо надалі гнутися-вигинатися перед про-
довжувачами отої імперської політики!

Звісно, я належно не знаю справжнього 
стану життя сучасної України, її преси, пропа-
ганди, політичної реклами та інших засобів ма-
сового впливу на народ. Однак знаю сучасну 
політичну Україну так, щоб ясно бачити, як 
вона не тільки нехтує значенням Шевченка 

для українського народу та його держави, 
але вже навіть забуває про те, що в історії 
України взагалі колись був і діяв – карав-
ся, мучився, проте не каявся! – такий ге-
ніальний борець за справедливість у світі, 
рівноправність народів та людську гідність 
звичайної людини, як Тарас Шевченко. 
Тому перефразую вислів українського «су-
масшедшого» з роману Ліни Костенко і ствер-
джую: В історії України Тарас Шевченко 
ще є, утім у свідомості сучасної політичної 
України – її еліти – його вже немає! 

Навіть у популістських передвиборчих 
кампаніях чи в програмах партій не слідно – 
не видно і не чутно! – якогось посилання на 
аналізи та прогнози того генія нашого народу. 
Не краще стоїть справа з творчим використан-
ням спадщини Шевченка навіть в урядових 
програмах «більшості» чи в недолугій крити-
ці «меншості» інколи справді незрозумілої та 
явно антиукраїнської політики сучасної «вер-
тикалі влади» в Україні. І тут (в опозиційній 
критиці) не видно творчого (жодного!) ви-
користання Тарасової фундаментальної кри-
тики недоліків тогочасного суспільства чи їх 
порівняння з недоліками та несправедливістю 
сучасного суспільства, хоча окремі недоліки 
сучасного неокапіталістичного (чи вже нео-
імперіалістичного) життя так розрослися, що 
давно кількакратно переросли недоліки ко-
лишнього капіталізму. 

(Понад сто років тому І. Франко, критику-
ючи Енгельсову народну державу, твердив, що 
саме держава «...передусім усього та всеможна 
сила держави налягла би страшенним тяга-
рем на життя кожного поодинокого чоловіка... 
Люди виростали б і жили би в такій залеж-
ності, під таким доглядом держави, про який 
тепер у найабсолютніших поліцейських держа-
вах нема й мови...» «...Керівні державні «люди 
мали би в своїх руках таку величезну власть 
над життям і долею мільйонів своїх товаришів, 
якої ніколи не мали найбільші деспоти. Стара 
біда – нерівність, вигнана дверима, вернула 
би вікном, не було би визиску робітників через 
капіталістів, але була би всевладність керма-
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ничів – все одно чи родовитих, чи вибраних, 
– над мільйонами членів народної держави. 
А, маючи в руках таку необмежену власть хоч 
би лише на короткий час, як легко могли би ті 
керманичі захопити її на завсіди!..») 11 

Невже ж сучасним – як би їх назвати? – 
псевдовиразникам чи захисникам інтересів на-
роду та всяким – ніби! – провідникам народу 
не видно і не чутно, що тут ідеться про кла-
сичний приклад, коли всю ту критику понад 
сторічної давності тогочасної ситуації та полі-
тики можна взяти і перенести її, як блок текс-
ту в сучасному комп’ютері, на оцінку сучасної 
ситуації та політики також сучасної України? 
Невже ж тим борцям за народ нічого не гово-
рять вискочки мільйонери та мільярдери, які, 
до того ще, не збагатіли в результаті тяжкої  
праці  бодай одної генерації їхнього роду, а 
омільярдилися маєтком народу протягом дня 
чи ночі, бо були в потрібний час на потрібному 
місці і мали знайомства з найвищими держав-
ними мужами саме отої всевладної і всесильної 
держави, яка мала бути «правильною, рівною» 
та діяти, «як добре заведений годинник».

У сучасній «вертикальній» Україні нащад-
ки попередніх імперій не дозволяють остаточно 
оформити її ставлення до демократичної Єв-
ропи та виконати вимоги тої Європи суттєво 
підсилити та затвердити волю демократичної 
України, продемонстровану у всенародній укра-
їнській Помаранчевій революції 2004 року.

Був час і були люди, переконані в тому, 
що «один лише спогад про життя Т. Шевчен-
ка здатний (був) звеличити і облагородити 
нашу душу. Без таких людей давним-давно 
зачерствіло б людське серце і заглохла б нива 
 життя» 12.

А що відбувається з нашими душами 
сьогодні?  Облагороджені вони величчю 
Т. Шевченка? Його боротьбою проти ца-
рату..., і становлять вони ще й сьогодні 

«один з провідних мотивів усієї нашої лі-
тературно-громадської діяльності?» Зали-
шається необхідність дощенту «розгромити 
велетенську споруду рабства» (Ф. Сірко) 
й надалі нашим непохитним, послідовним 
переконанням, як то було в Т. Шевченка? 

Відповіді на зачеплені питання, як і подаль-
ша доля нашого народу та його / нашої держа-
ви, залежать від кожного з нас! Від того, якою 
мірою допоможе народові в його боротьбі його 
інтелігенція..., – сумління народу! – славних 
прадідів великих правнуки..., – ніби про-
довжувачі традицій Т. Шевченка! 

Наш народ знає (бо пам’ятає!), якою уяв-
ляв собі Шевченко «нашу» Україну, знає 
причини й наслідки сучасного стану України, 
знає хто, чому і яку Україну будує сьогодні 
та планує добудувати її завтра «на нашій не 
своїй землі». Знає й способи та методи, визна-
чені Т. Шевченком, як перетворити Україну з 
країни «батьків отечества чужого» на Україну, 
в якій «врага не буде, супостата, а буде син, 
і буде мати, і будуть люди на землі». Зали-
шається тільки побороти неймовірно міцний 
тиск, величезний вплив та сконцентровані на-
магання залишків імперій – насамперед шо-
віністів, комуністів, як і злодіїв-мільйонерів та 
злодіїв-мільярдерів та весь прив’язаний до них 
партійний та державний ресурс країни – на 
наше життя та вибороти..., реально побуду-
вати задекларовану..., проголошену вільну й 
незалежну демократичну Українську державу, 
яку на основі правильного аналізу розвитку 
суспільства накреслив Тарас Шевченко! 

І розпочати розв’язувати це неймовірно 
складне завдання необхідно зараз! – бо тоді 
коли інколи?! 

Наступне сторіччя народження нашого Та-
раса буде тільки через сто років... До того часу 
не тільки нас не буде, але може не бути також 
нашого українського народу! 13
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рело до народних прислів’їв та приказок чи до 
Закону Архімеда, Теореми Піфагора тощо.
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раса» – виступ у Львівській філармонії 13 бе-
резня 2013 року на Академії з нагоди 199-річ-
чя народження Тараса Шевченка. (Слово 
Просвіти. – 2013. – № 19 (708). – 16–22 
травня. – С. 3).
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 9 І не було б потреби вигнати з рідної зем-

лі понад сім мільйонів її громадян за шматком 
хліба, зробити з них рабів ХХІ ст. і змушувати 
мільйони дівчат, дружин та матерів тинятися 
попідтинню сиротами по всій Європі. А тим 
часом удома на руках бабусь та дідусів сиро-
тами живих батьків виростають цілі покоління 
діток... А тим часом ті мільйони  вигнанців, як 
і всі двадцять мільйонів закордонних україн-
ців – ціла третина українського народу! – хоч 
і посилають мільярди доларів у державний 

бюджет України та дальші міль ярди своїм рід-
ним, не мають жодного свого представника не 
тільки в місцевих, але навіть у найвищих дер-
жавних органах влади народу та держави..., а 
тим часом «ніби опозиція» піднімає Україну на 
боротьбу за здобуття недоторканості та неза-
служених вигід у тих органах влади для себе!

10 Бача Ю. На правах рукопису. – Париж ; 
Л. ; Цвікау, 2002. – С. 97.

 11 Франко І. Що таке поступ? Однак на-
веденого уривку критики Франка Енгельсо-
вої народної республіки в жодному «радян-
ському» виданні творів Івана Франка – ні в 
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Тому ми навели довшу цитату...
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13 Один з героїв України волає: «Україна 
над прірвою!.. То ж захищаймося, українці! 
...не даймо зіпхнути себе до прірви» (Мушке-
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Мабуть, справді сучасна політична Україна 
опинилася над прірвою, якщо це, окрім рядо-
вих громадян, стверджує також дипломований 
Герой України. Видно, він знає про що гово-
рить!.. Але ще не так давно – за часів Довжен-
ка – Україна була «у вогні!», на сьогодні вона, 
за твердженням героя роману Ліни Костенко, 
«в багні». Однак, чи в такій ситуації достатньо 
закликати українців не дати себе зіпхнути до 
прірви?! Чи не краще боротися, озброївшись 
ученням Тараса  Шевченка? 
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