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АНТРОПОЦЕНТРИЗМ У ФІЛОСОФСЬКИХ ПОГЛЯДАХ 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

(СОЦІАЛЬНИЙ Й ЧАСОВИЙ КОНТЕКСТ) 

У статті досліджуються проблеми людини в творчості 
Т. Шевченка, обґрунтовується зв'язок антропоцентризму з 
геоцентризмом і націоцентризмом, розглядається людина в 
контексті національного визволення. 
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Як мисленик Т. Шевченко відтворює в художній формі 
особливості українського національного філософування, про яке 
писав Д. Чижевський [14, с.950-953]. Історик нашої філософії 
зазначив дві особливості філософської думки в Україні. По-перше, 
жоден з наших філософів не створив «синтези світового значіння», а 
по-друге, у жорстоких суспільних умовах наші мисленики «тільки 
намічали ідеї, тільки кидали думки, не продумуючи їх до кінця, не 
даючи їм останньої філософічної обробки» [14, с. 12-13]. 
Підтвердженням цього висновку можуть бути такі слова нашого 
поета: «Один у другого питаєм: / Нащо нас мати привела? / Чи для 
добра? чи то для зла? / Нащо живем? Чого бажаєм? / І, не 
дознавшись, умираєм, /А покидаємо діла...». 

У цих поетичних рядках порушується питання про сенс 
людського життя. Поет не дає відповіді на питання, що, як 
зазначалося, властиво українському філософуванню, бо, як пише 
Д. Чижевський, «маємо тут справу лише з початками і наміченням 
думок, які можуть бути розвинені в дальшій філософській творчості 
українських мислеників майбутнього» [14, с. 13]. Як відомо, таким 
питанням українські філософи постійно приділяли увагу. їх 
досліджували Олександр Кульчицький, Володимир Япів, Микола 
Шлемкевич, Богдан-Ярослав Цимбалістий та інші. Отож, наші 
філософи - це мисленики проблем. Починаючи зі славнозвісного 
«Повчання дітям» Володимира Мономаха, осердям нашої 
філософської думки були проблеми людини. 
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Звісно, не варто заперечувати, що «в Україні було широко 
представлено як «філософію серця», так і «філософію розуму» [6, 
с. 8]. Погоджуючись із висловленою думкою П. Кралюка, не можна 
не заперечити такого його твердження: «Вивищення однієї з них 
(зокрема «філософії серця»), що зараз спостерігається в українських 
історико-філософських студіях, спотворює реальну картиігу 
філософського розвитку в Україні й представляє українців як 
ірраціоналістів. Такий підхід видається дезорієнтуючим» [6, с. 8]. 
Навпаки, такий підхід орієнтує українців на подолання 
ірраціоналізму, бо наша нація, як зазначає В.Липинський, «мусить 
перейти через стадію персоніфікації свого містичного 
ірраціонального, стихійного почуття» [8, с. 86]. Поет Євген Маланюк 
переносив наш ірраціоналізм навіть на релігійну сферу, бо «у нас 
своєрідне українське християнство, суміш східного богонадхнення й 
західного раціоналізму на грунті майже «політеїстичного» еллінізму» 
[9, с. 16]. На ролі ірраціональних чинників у ХЕХ-ХХ ст. 
наголошували наші мисленики від Миколи Гоголя до Дмитра 
Донцова. 

У цьому сенсі не буде винятком «філософія серця» Т. Шевченка. 
Як зазначає Є. Маланюк, «релігійно-надхненний патос української 
«віри благочестивої» Т. Шевченка був «цілком незрозумілім» навіть 
для позитивіста М. Драгоманова з його «типово-російським образом 
думання» [9, с. 14]. Так проявилася в нашому філософуванні 
суперечність «філософії серця», яка властива українській любові до 
мудрості, «філософії розуму» з орієнтацією на раціоналізм. 

«Філософія серця» пронизує творчість Т. Шевченка усіх 
періодів. Не завжди вона піддається раціональному аналізові. Попри 
злигодні життя в царській неволі поет писав: «А все-таки її люблю, / І 
Мою Україну убогу». 

В умовах поневолення українців поет вірив у державне 
відродження України. Аналізуючи світобачення Т. Шевченка, 
літературознавець В. Пахарепко назвав його «незбагненим 
апостолом». Однак не всі шевченкознавці, навіть наприкінці 
двадцятого століття, зуміли проникнути в глибинну суть поетових 
прагнень, можливості їх здійснення. Неспроможність зрозуміти 
патріотизм поета спонукала літературознавця Г. Грабовича до того, 
що він потрактував великого національного мисленика як 
міфотворця, відірваного від реального життя [2, с. 39-42, 123-125, 
190-193, 331-332, 394-396, 503-508]. Про безперспективність 
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подібного підходу писав ще Є. Маланюк, зазначаючи, «що з таким 
своєрідним генієм, як Шевченко, сама лише раціоналістична аналіза в 
багатьох випадках буде безпорадна й, що найменше, неповна» [9, 
с. 31]. 

Аналіз підтверджує, що в творчості поета віра переважала над 
раціональними чинниками [13, с. 278]. Незадовго до кінця свого 
земного життя він передбачив визволення України, яке виборють нові 
борці: «Козак безверхий упаде, / Розтрощить трон, порве порфиру, / 
Роздавить вашого кумира, / Людськії шашелі. Няньки / Дядьки 
отечества чужого!». 

Треба зазначити, що мисленики проблем властиві філософській 
думці не лише українців, а практично всіх слов'янських народів. 
Щоправда, з певними застереженнями можна стверджувати, що лише 
наш філософ Г. Сковорода, з поетичною творчістю якого 
Т. Шевченко знайомився ще в дитинстві, створив власну філософську 
систему. 

Як відомо, твори Г. Сковороди не були видані за його життя, але 
розповсюджувалися серед української людності. Про 
антропоцентризм нашого філософа говорять, зокрема, таке його 
твердження: «Біблія нічого не говорить, щоб не стосувалося людини» 
[12, т. 1, с 257]. 

Звідси - теорія самопізнання людини. Сучасний дослідник так 
пояснював її суть: «Пізнаючи себе і навколишній світ, людина 
самоутверджується, розвиває свої природні нахили і здібності, обирає 
свій шлях і усвідомленою «спорідненою» працею виконує своє земне 
призначення» [10, с. 18]. Обороняючи правду й добро, Г. Сковорода 
виступав не лише за особисту свободу, а й національну гідність в 
умовах, коли царська влада знищувала політичну, економічну й 
духовну свободу нашого народу. У вірші «Ие ІіЬеіЧаїе» він прославляє 
гетьмана Богдана Хмельницького, як «отця вольності», і пояснює 
своє розуміння свободи: «Що є свобода? Добро в ній якеє? /Кажуть, 
неначе воно золотеє? / Ні ж бо не злотне: зрівнявши все злото, / 
Проти свободи воно лиш болото». 

Таке розуміння свободи протистоїть насильству, загребству, 
збагаченню, бо вони не поєднуються з чесною працею, не 
стимулюють скромності й мудрості, порушують скромність душі. 

Як зазначає О. Мишанич, наш Кобзар належав до тогочасної 
української інтелектуальної еліти, «яка сприймала розуміння нації 
більше у політико-територіальному аспекті, хоч віддавала належне 
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етнокультурній, глибинній основі української національної 
ментальності» [10, с. 23]. Такі погляди відтворені в «Історії Русів», з 
якої Т. Шевченко нерідко черпав натхнення для своїх творів. 

Поет і водночас мисленик Т. Шевченко утілює, як пише 
Є. Маланюк, національну повнокровність, яка протистоїть 
«політичній недокровності Гоголя» [9 с. 35]. «Цілком свідомий 
страшної віддалі між «своєю» Україною і реальною «Малоросією», 
він з усім натхненням поета, з усім запалом своєї вогненної натури 
намагається заповнити ту історичну й соціальну порожнечу, що 
побачив па батьківщині. Він намагається оживити гоголівські мертві 
душі української шляхти і розкрити очі ошуканій кріпацькій масі, 
себто сполучити й оживити спаралізовані складники нації, вдихнути 
історичне життя в завмерлий національний організм» [9, с. 37]. 

Щоб оживити «завмерлий національний організм», Т. Шевченко 
шукає «історичний вихід із шляхетської мертвоти та сліпої 
«гайдамацької» безвихідности, з чорної дійсности, що в ній «Україна 
навіки, навіки заснула» [9, с. 37]. Мета очевидна: перетворити «рабів 
иезрящих гречкосіїв» у козаків, цебто вільних людей, вирвати їх із | 
полону «соціально-кріпацької» («клясової») свідомості, прищепити ; 
їм «свідомість національно - державну» як «свідомість вищу і 
ширшу» [9, с. 38]. 

Нема сумніву, що у творчості Т.Шевченка антропоцентризм і 
злютовапий із націоцентризмом. Інакше кажучи, йдеться про | 
український національний антропоцентризм, що не відповідав 
концепціям офіційного шевченкознавства за часів тоталітарного і 
більшовицького режиму як ідейного спадкоємця царського режиму в 
національній політиці, яка орієнтувалася насамперед на 
українофобію. Слід зазначити, що чужинцеві не просто вникнути у і 
суть патріотизму нашого поета, хоч були й винятки. Найбільше в 
цьому пощастило польському дослідникові Єжи Єнджеєвичу [4]. 

Із запереченням українського патріотизму Т. Шевченка 
пов'язані спроби трактувати поета лише як борця за соціальне 
визволення, замовчуючи його прагнення повернути Україні 
національну незалежність, а відтак протиставити його так званим 
«українським буржуазним націоналістам», для чого не було жодних 
підстав, бо на тодішніх українських землях в імперії Романових 
шукати української національної буржуазії марно. Чи можна вважати 
«українським буржуазним націоналістом» затаврованого поетом 
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«потомка гетьмана дурного» Петра Скоропадського, поміщика-
кріпосника, в поезії «П.С.»? 

Як критику «українського буржуазного націоналізму» совєтські 
шевченкознавці трактували такі слова поета: «За шмат гнилої 
ковбаси / У вас хоч матір попроси, / То оддасте». 

Насправді ці слова стосуються не самого «щирого пана», а його 
підлеглих, кріпаків, що підтверджує аналіз у контексті. Перед 
процитованими словами стоїть звернення: «Люде, люде!», а після них 
висловлений «жаль великий на людей, /На тих юродивих дітей!». 

Антропоцентризм у творчості Т. Шевченка зазнав певної 
еволюції. Звісно, заперечувати «соціальні емоції та орієнтації» поета 
недоречно, «бо закріпачення, як і пов'язане з ним національне 
поневолення, було найбільшим лихом його народу» [3, с. 598]. 
Закріпачення й національне поневолення української людності 
набуло найзвиродніліших форм за часів Катерини II, хоч 
французький філософ Д. Дідро переконував, що імператриця «щиро 
ненавидить деспотизм і всі прояви тиранії» [3, с. 599]. Історія 
українського народу дає підстави дійти іншого висновку про 
імператрицю, яка, за словами Т. Шевченка, «доконала Вдову 
сиротину», цебто Україну. 

Як відомо, позбавлення свободи нашої людності Катерина II 
розпочала з національного поневолення. Спочатку була ліквідована 
Гетьманщина, як автономна держава на українських землях, далі -
зруйнована Запорізька Січ, а потім запроваджене кріпацтво 
російського типу і майже одночасно козацька старшина отримала 
права російського дворянства. Такі соціальні зміни мали трагічні 
наслідки для української людності, оскільки ставили на протилежні 
полюси українських кріпаків і малоросійське панство, роз'єднуючи 
етнічну спільноту. 

Трагедія нашого народу зумовила чималою мірою трагедію 
Миколи Гоголя, який не міг стати повністю російським 
письменникам. Едита Бояновська, американська дослідниця його 
• ворчості, пише: «Україна Гоголевих «Вечорів» постає як така собі 
органічна національна спільнота, що бореться проти розчинення в 
імперській російській державі» [ 1, с. 59]. Відмінності двох поколінь 
Українців М. Гоголь показує на останніх сторінках повісті «Страшна 
помста», коли «козаки були в славі; топтали ногами ворогів, і ніхто 
П е наважувався посміятися з них», а в підневільні часи роздвоєна 
людність ставилася інакше до співу старого бандуриста: «навколо 
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народ, старі люди, похиливши голови, а молоді, підвівши очі на діда, 
не сміли й шептатися між собою». 

Нащадки козацької старшини ниділи як «старосвітські 
поміщики» чи невдаха Іван Федорович Шпонька та його тітонька, 
сварилися як жалюгідні миргородські обивателі Іван Іванович 
Переріпепко й Іван Никифорович Довгочхун. На противагу їм 
російські поміщики скніли по-своєму. Критик К.Масальський дорікав 
авторові «Мертвих душ»: «Всі образи автора, починаючи з героя, чи 
обманники, чи падлюки, чи невігласи і нікчемні 
люди» [16, с. 571-572]. 

Український філософ М. Попович передав трагедію М. Гоголя 
такими словами: «Щирий заклик любові до людини з історичною 
неминучістю обернувся у його спадкоємців повним несприйняттям 
того самодержавно-кріпосницького порядку, який він хотів 
наповнити людяним змістом» [11, с. 204]. 

Великий поет ішов далі: у вірші «Гоголю» він уболівав за долю 
дитини, яку український батько «...викохає / Та й продасть в різницю 
Москалеві», бо така й «Лепта удовиці / Престолові-отечеству / Та 
німоті плата». 

Два підходи до української людини двох найбільших наших 
письменників середини XIX століття. М. Гоголь намагався перейти 
від романтичного зображення цієї людини в опоетизованій Україні до 
абстрактної людини в тогочасній «Малоросії» і Російській імперії, а 
Т. Шевченко не сприймав «Малоросії», визнавав лише «свою» 
Україну, страждав, що наші люди мусять служити чужому «престолу-
отечеству». До речі, аналіз у цьому вірші поняття «москаль» 
доводить, що воно аж ніяк не тотожне поняттю «солдат». 

Саме в такому значенні Т. Шевченко вживає поняття «москаль» 
у своїй першій поемі «Катерина». У творі показана протилежність 
двох світоглядів, двох цивілізацій. Водночас треба зауважити, що 
йдеться не просто про зневажену дівчину, бо вона втілює зневажену 
батьківщину - Україну, яка терпіла не лише соціальний, а й 
національний гніт. Чи не тому наш поет не вірив у царське звільнення 
селян на противагу російському сучасникові Іванові Нікітіну, який 
писав, що «цепи с пахарей спадут», а на зміну «изнеженному 
барству» прийде «просвещенное потомство»1 3 погляду нашого 
часу такі передбачення двох поетів оцінив Іван Дзюба: «Що «цепи с 
пахарем» так і не спали за півтора століття - це зрозуміло, але я про 
інше, про «просвещенное потомство». Частина його настільки 
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«просвітилась» (у шевченківському саркастичному розумінні), що й 
чути не хоче про те, що було кріпацтво; уявляє монархічну Росію як 
мало не рай, погублений жидомасонами-більшовиками; серед 
кріпосників бачить мало не саму еліту, а «проклятьем разит» тих, 
кому нічого не залишилося, як «точить свой топор». Отакі 
«трансформації» історичної пам'яті...» [З, с. 613]. Чи не доречно 
згадати хоча б одну книгу - збірку Івана Тургенева «Записки 
мисливця», щоб спростувати нинішні апології кріпосницької Росії. 

Нерозуміння глибинної суті самодержавно-кріпосницьких 
порядків, як вже зазначалося, спричинило трагедію Миколи Гоголя. 
Задумавши поему «Мертві душі» на зразок тричастинної 
«Божественної комедії» А. Данте, письменник спромігся відтворити 
лише російське пекло. Намагання побачити якесь російське 
чистилище зазнало невдачі: М. Гоголь двічі спалював написаний 
другий том свого твору. До третього тому, цебто до змалювання 
російського раю, навіть руки не доходили. Зрештою, чи були в імперії 
Романових якісь острівці цього раюі Питання декларативне - не 
більше! Розчарований Гоголь вирішив компенсувати невдачі 
«Мертвих душ» книжкою публіцистики «Вибрані місця з листування 
із друзями», твором з менторською орієнтацією. Знову -
несприйняття! А ще брутальний за своїм змістом і формою лист 
критика В. Бєлінського, якого за часів тоталітарного більшовицького 
режиму прозивали революційним демократом. 

Перед Шевченком подібних проблем не виникало! Він знав, що 
воля України, кожної української людини залежить від ліквідації 
самодержавства, бо вже ростуть од коріння дуба з часів Гетьманщини 
покоління «зелених паростей», а з цього покоління встане «козак 
безверхий» і знищить царське самодержавство. 

Задумаймось, чи могли українці й росіяни жити в одній державі, 
якщо ці дві етнічні спільноти належали до різних цивілізацій -
європейської (західної) та євразійської (російської), що особливо 
актуальне для наших днів! 

Насамперед у центрі європейської цивілізації стоїть людина. 
Наш поет так висловив наслідки повернення до європейської 
цивілізації: «І на оновленій землі / Врага не буде, супостата, / А буде 
син, і буде мати, /І будуть люди на землі». 

Для євразійської (російської) цивілізації на першому місці 
держава, яку наш поет називав «престолом-отечеством», а людина 
знецінювалася. Царизм прагне завоювати нові землі. З поеми 
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«Кавказ» випливає ціла картина трагедії: «...Лягло костьми / Людей 
муштрованих чимало. / А сльоз, а крові ? напоїть / Всіх імператорів 
би стало / 3 дітьми і внуками втопить / В сльозах удов "їх. А дівочих, / 
Пролитих тайно серед ночі! / А матерніх гарячих сльоз! / А 
батькових, старих, кривавих, / Не ріки - море розлилось, / Огненне 
море!». 

У таких умовах наш поет малює майбутнє людини. Як 
підтвердження висловленої думки нерідко згадують поезію «Сон». 
Кріпачці наснилося нове життя свого сина, життя на волі, коли її син 
буде жати «свою-таки пшеницю» не на панськім, а «на своїм веселім 
полі». 

Людина європейської (західної) цивілізації ґрунтує своє життя 
на природному праві, яке вона успадковує від народження. 
Т. Шевченко таке становище відтворює в словах, які можна 
сприйняти як засадниче положення національної ідеї: «В своїй хаті 
своя й правда, /1 сила, і воля». 

Людині дозволено все, що не заборонено законом. Така основна 
засада прав і свобод громадян західних держав. 

Протилежний підхід спостерігається в державах євразійської 
цивілізації, що засвідчує життєдіяльність росіян, незалежно від 
форми правління. Так було за царського режиму, суттєво нічого не 
змінилося за совєтського режиму і навіть за постсовєтського періоду. 
Людям із західних держав не просто зрозуміти російські порядки, а 
також у тих державах на євразійському просторі, які не спромоглися 
перейти до життя на засадах європейської (західної) цивілізації. 
Т. Шевченко викриває царську державну практику, як 
«Благоденствіє, указом / Новеньким повите». 

Такі порядки в багатоетнічній державі, етноси якої перебувають 
на різних рівнях розвитку. Іронічно звучать рядки про їхнє щасливе 
життя: «Од молдованина до фінна / На всіх язиках все мовчить, / Бо 
благоденствує!». 

Ще одна різниця між європейською (західною) та євразійською 
(російською) цивілізаціями. Якщо перша цивілізація орієнтується на 
створення належних умов для життєдіяльності людей, то друга -
визначає її різними заборонами. Саме цього не розуміла козацька 
еліта, шукаючи підтримки в царського уряду. Гетьман Богдан 
Хмельницький мріяв про справедливі засади співжиття в Москвою, 
«Щоб москаль добром і лихом / З козаком ділився», а вийшло інакше: 
«Москалики, що заздріли, / То все очухрали». Ісправник, який не 
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знайшов золота у Великому льоху «трохи не сказився». «Якби йому 
Вогдан оце / У руки попався, / У москалі заголив би, / Щоб знав, як 
дурити / Правительство!!» 

У цьому ще раз проявляються особливості двох цивілізацій, бо 
західна цивілізація упорядковує співжиття людей на основі права, а 
російська - визнає лише силу. Саме цим зумовлені суперечності між 
українцями й московитами вже на козацькій раді в Переяславі. 
Козаки вважали: уповноважені царя мають присягати, що 
самодержець буде дотримуватися угоди, та московські посланці 
відмовилися, бо їхній цар не присягає підлеглим. Отож, уже з цього 
часу в Москві трактували українців як підданих царя. 

Виставивши на перше місце релігійне питання, цебто захист 
православ'я, козацька старшина, як політична й військова українська 
еліта, не мала уявлення про державу, з якою погодилася на 
міждержавну спілку. Історик І. Крип'якевич писав: «Росія перебувала 
під владою царизму, який вів реакційну політику національно-
колоніального гноблення у відношенні до всіх підкорених народів. 
Від самодержавного ладу терпів так само й український народ» [7, 
с. 308]. 

Великий поет показав у художній формі ставлення до тих, хто, 
волею чи мимоволі, спричинився до підневільного стану нашого 
народу, в поемі-містерії «Великий льох» у образі трьох душ, 
диференціювавши провину кожної з них. Перша душа покарана за те, 
що перейшла з повними відрами шлях гетьманові, хоч «...того й не 
знала, /Що він їхав в Переяслав /Москві присягати!..». 

Друга душа завинила ще в дитинстві тим, «Що цареві 
московському / Коня напоїла / В Батурині, як він їхав / В Москву із 
Полтави». 

Провина третьої душі стосується дитячих літ, коли вона глянула 
й усміхнулася цариці. Вона бідкається: «Чи я знала, ще сповита, / Що 
тая цариця - /Лютий ворог України, /Голодна вовчиця!..». 

Боротьбу представників різних орієнтацій поет змальовує в 
образах трьох ворон, кожна з яких втілює один з народів, які 
упродовж століть боролися на теренах України, цебто поляків, росіян 
і українців. Трагедія українського народу в тому, що від однієї матері 
народжуються близнята-вороги, один з яких «розпустить правду й 
волю по всій Україні», а інший - буде «Катам помагати». Отож, 
виходить, що не варто звинувачувати в наших бідах лише сусідів-
ворогів, бо вже діти однієї «навісної матері» (ще більше - близнята) 
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від самого народження приречені ворогувати між собою, хоч мають 
одне ім'я, бо «...мати /Регочеться, що Йванами / Обох буде звати!». 

Це - новий виток національної трагедії порівняно з тією, яка 
змальована в поемі «Гайдамаки». Відчайдушний Гонта вбиває своїх 
малих дітей лише тому, що вони народилися від католички. Так 
вимагає присяга, хоч дія уманського сотника як ірраціональна не 
піддається аналізові, адже не діти вибирали матір, а Гонта вибирав 
дружину, тому разом з нею має нести відповідальність за виховання 
синів. Зрештою, діти обіцяють, що вони разом з батьком будуть 
боротися. Виникає питання про майбутнє нації, якщо батько вбиває 
своїх синів. Порівняно із синами Тараса Бульби трагедія 
посилюється, оскільки його старший син Остап на противагу 
зрадникові молодшому Андрієві гине від мук, закатований 
чужоземними ворогами, хоч трагедія в тому, що йдеться про дітей 
однієї матері. 

З близнятами ще гірше, адже діти однієї матері приречені не 
лише боротися між собою. Вони виступають як національні 
антиподи, бо один від самого народження буде українським 
патріотом, а інший - не просто зрадником, а войовничим 
українофобом. Читаючи «Великий льох», мимоволі спливають на 
гадку сторінки з роману Юрія Яновського «Вершники», коли чотири 
рідні брати Половці воюють під різними прапорами, з чого найбільше 
радіє червоний комісар Герт, адже «Іван Половець загубив трьох 
своїх братів, - «одного роду, - сказав Герт, - та не одного з тобою 
класу» [17, с. 217]. 

Поема «Великий льох» написана після того, коли автор 
«Кобзаря», збірки поезій про героїзм козаків як національних 
лицарів, відвідав Україну. Він працює над збіркою «Три літа», яку 
пронизують нотки зневіри: «...1 я прозрівати / Став потроху... 
Доглядаюсь - /Бодай не казати. /Кругом мене, де не гляну, /Не люди, 
а змії...». 

Йдеться саме про нотки, про спалахи, бо поет навіть у тих 
умовах шукав якогось виходу, в чому переконує поетичний твір «І 
мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні і не в 
Україні моє дружнєє посланіє». У «Посланії» Т. Шевченко закликає 
до національної єдності краян, незалежно від їхнього соціального 
стану.• «Обніміте ж, брати мої, /Найменшого брата - / Нехай мати 
усміхнеться, / Заплакана мати». 
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Наприкінці твору поет благає українських панів і їхніх кріпаків 
обнятися, бо лише тоді «...оживе добра слава / Слава України». 

Здається, парадокс: повернувшись із солдатської казарми і 
зазнавши нелюдських знущань від п'яних офіцерів, поет мав би 
зненавидіти людей, а сталося - навпаки! Він шукає ідеал людини, а ці 
пошуки спрямовуються у двох напрямах: йдеться насамперед про 
ідеал борця за національне визволення і водночас про ідеал людини 
як представниці людського роду. 

Навіть у тяжких умовах царського деспотизму поет знаходить 
нових людей, які не миряться з поневоленням. У поезії «Юродивий» 
він протиставляє «споборника святої волі» з активною життєвою 
позицією двом протилежним орієнтаціям: по-перше, «родові 
суєтному, проклятому», цебто «донощикам і фарисеям», які вчилися 
розпинати брата, бо царат не сумісний з «праведним законом» 
американського президента Вашингтона, а по-друге, «юродивим», що 
«огласили юродивим Святого лицаря». «...Нашиовсь-таки один козак 
/ Із міліона свинопасів, / Що царство все оголосив - / Сатрапа в 
морду затопив», - оспівує Т. Шевченко визрівання протесту серед 
своїх краян. 

Ще далі поет іде в поезії «Бували войни й військовії свари...», 
що написана незадовго до смерті. Він пише, як уже зазначалося, про 
спадковість боротьби нашого козацтва серед нового соціального 
стану, коли од коріння старого дуба «Зелені парості ростуть». Коли 
вони виростуть, «Козак безверхий упаде, / Розтрощить трон, порве 
порфиру», тоді розпочнеться нове життя вільних людей, які 
«небагатії, невбогі». Мабуть, сучасний дослідник може побачити в 
такому трактуванні людей «середнього класу». 

Ідеал досконалої людини, яку Г. Сковорода називав 
«внутрішньою людиною», поет знаходить серед первісних християн, 
Як відомо, згодом аналогічним шляхом пішла Леся Українка в своїх 
драматичних творах. У поемі «Неофіти» Т. Шевченко намагається 
з'ясувати, за що був розіп'ятий «Той Назорей, той син єдиний /Богом 
ізбранної Марії, / Що він зробив їм?». Свята Марія, ідеал жінки, якій 
наш поет присвятив однойменну поему, стала зразком для матерів 
неофітів, які пішли за Христом. Т. Шевченко пише: «І розкажу я 
людям горе, / Як тая мати ріки, море / Сльози кровавої лила. / Так, як 
і ти. І прийняла / В живую душу світ незримий / Твоєго розп 'ятого 
сина!..». Завдяки таким матерям і їхнім синам слово Христової істини 
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«людям серце розтопило», а відтак понеслось па українську землю як 
«слово, Божеє кадило, / Кадило істини...». 

Єдиний син героїні поеми «Неофіти» Алкід після зустрічі з 
апостолом Петром прийняв Христову віру, за що противники нового 
віровчення закували його в кайдани й одвезли в Сиракузи, бо такий 
був наказ кесаря Нерона, який претендував, щоб йому поклонялися як 
божеству, називали «Самим Юпітером». Поет застерігає, що просити 
ласки в таких жорстоких володарів марно, тому застерігає їх і 
водночас учить: «Горе з вами, /Раби незрячії? Кого? /Кого благаєте, 
благії, /Раби незрячії, сліпії!». 

Як зазначає поет, молитися треба лише «Богові одному», як 
«правді на землі». Сарказмом звучать рядки про молитви сенаторів, 
патриціїв, преторіан до «Юпітера нового», цебто «кесаря-бога» 
Нерона, за що вони отримали різні винагороди і навіть дозвіл на 
сваволю. Звісно, плебеям-гречкосіям за відданість монархові 
сподіватися такого годі. 

На противагу поганам «закуті в пута неофіти», «Христові воїни 
святиє» молилися радісно перед хрестом, молилися з вірою, що 
виростуть внучата як «стратеги Божії». Мати Алкіда бачила, як її син 
«гордо на арену, Псалом співаючи, ступив», не побоявся розлюченого 
леопарда, який «Із льоху вискочив на сцену». «Стара мати недобита» 
побачила, як раби «Святиє вивезли тіла», а потім поскидали у води 
Тибру. Коли на воді не залишилося сліду, жінка спочатку 
усміхнулася, потім «тяжко, страшно заридала», а відтак помолилася в 
перший раз до «Живого істинного Бога», «розіп'ятого сина Марії». 
Мати пішла дорогою, яку вибрав її син і «слово правди понесла». 

Вже такий огляд дає змогу дійти висновку про еволюцію 
філософських поглядів Т. Шевченка на людину. Якщо на початку 
своєї творчості він оплакував долю жінки, як втілення долі своєї 
батьківщини, поневоленої російським царатом, а в період «Трьох літ» 
закликав до порозуміння різні соціальні верстви національної 
спільноти, то наприкінці свого життя аналізував нове покоління 
борців із когорти «безверхих козаків», вважав ідеалом досконалої 
людини самовідданих неофітів, первісних християн, апостолів 
правди. 
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Oleg Hryniv. Anthropocentrism in the philosophical views of Taras 
Shevchenko (in social and temporal context) 

Human problems in Shevchenko's philosophical views has 
undergone some changes. At the beginning of his oeuvre the poet and 
philosopher opposes free Cossacks to enslaved serfs, then shows the 
maturation of protest and finally proves ideal fighter against enslavement 
("id the ideal of a person in the image of neophytes, the primitive 
Christians. 

Key words: people, nation, anthropocentrism, theocentrism, 
"ationcentrism, philosophy of the heart, dignity, freedom, liberation. 
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