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ЩЕ І ЩЕ ПРО ШЕВЧЕНКА-
У РІК ДВОХСОТЛІТНЬОГО ЮВІЛЕЮ 

Есе 

Так якось склалося у моїй молодшій, дотеперішній біографії, що 
я кілька разів - десь так через кожних сім літ - відкривав для себе 
Шевченка наново. 

На початку це була читанка з дитячих класів у школі, основу 
якої складали, звичайно, Шевченкові вірші. Бо в центрі усього там 
прочитаного, від Сковороди до Руданського, був чар Шевченкових 
віршів - у ті роки ще підсвідомий. 

Потім - у студентські роки - вже «Кобзар», прочитаний і 
«проковтнутий» як цілість. Він уже сприймався не просто як вірші, -
він уже сприймався як феномен. 
І нарешті - скількись там літ тому я відкрив для себе Шевченка ще 
раз. 
Чи останній? - Хто знає... 

Шевченко надто великий астероїд в українському небі, тут 
завжди треба чекати несподіванок. 

Отже - почнемо... 
З відомого Шевченкового вірша «Чигрине, Чигрине»: «Чигрине, 

Чигрине, / Все на світі гине, /1 святая твоя слава, / Як пилина, лине / 
За вітрами холодними, / В хмарі пропадає, / Над землею летять літа, 
/ Дніпро висихає, / Розсипаються могили, / Високі могили - / Твоя 
слава... і про тебе, / Старче малосилий, / Ніхто й слова не 
промовить, / Ніхто іі не покаже, / Де ти стояв? чого стояв? /1 на 
сміх не скаже!! / [...] Чигрине, Чигрине, / Мій друже єдиний, / 
Проспав ecu степи, ліси /1 всю Україну. / Спи ж, повитий жидовою, / 
Поки сонце встане, / Поки тії недолітки / Підростуть, гетьмани. / 
Помолившись, і я б заснув... / Так думи прокляті / Рвуться душу 
запалити, / Серце розірвати. / Не рвіть, думи, не паліте! / Може, 
верну знову / Мою правду безталанну, / Моє тихе слово. / Може, 
викую я з його / До старого плуга / Новий леміш і чересло. /їв тяжкі 
упруги... / Може, зорю переліг той, / А на перелозі... / Я посію мої 
сльози, / Мої щирі сльози. / Може, зійдуть і виростуть / Ножі 
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обоюдиі, / Розпанахають погане, / Гниле серце, трудне, /1 вицідять 
сукровату, / І наллють живої / Козацької тії крові, / Чистої, 
святої!!!» 

Отже, ідея Шевченка скорше візія, ніж ідея, у принципі така: із 
сліз виростуть ножі! 

Що ж... Формула досить парадоксальна і не зовсім зрозуміла для 
звичайної логіки. Сльози і ножі - це ж антиподи! Сльози - це символ 
слабості, а ножі - це ж символ сили! 

Але... 
У Шевченка все таке парадоксальне на перший погляд. У 

Шевченка треба вдивлятися і вдруге, і втретє... 
Виявляється, формула ця звучала у світовій практиці задовго до 

Шевченка. Це - вічна формула відродження з небуття. Тобто -
національного відродження. 

Ось перед нами - поезія Гельферліна «Плач Німця», у 
розкішному перекладі Юрія Липи: «Святе народів серце, 
Батьківщино, / Всетерпелива прадідівська, земле, / Ти скрізь 
непризнана, хоч із глибин Твоїх / Все, що найкраще, мають 
чужоземці. / Вони збирають мислі, жнива духу Твого, / Охочі рвати 
кетяги винові, / Щоб потім висміять Тебе, що Ти є нефоремна, / Що, 
тремтячи в коріннях, дико в 'єшся». 

Гельферлін - це німецький поет з епохи романтизму. Сучасному 
читачеві важко уявити Німця, який плаче. Читач, вихований на подіях 
20-го століття, звик, що плакали не Німці, а жертви Німців. Але в 
епоху Гельферліна було інакше. Коли закінчився Віденський конгрес 
1815 року, який підвів підсумок під наполеонівськими війнами, 
Штайн, прусський міністр іноземних справ і відомий німецький 
політик вимовив із сльозами на очах: «А Німеччина знову 
роз'єднана»... 

Це була мрія багатьох поколінь Німців: бачити Німеччину 
об'єднаною і великою. Але ж сусіди цього не хотіли... Конкретно: 
Франція і Московська імперія дуже боялись сильної, єдиної 
Німеччини. 

Отже, епоха Гельферліна - це німецький плач, німецькі сльози. 
Але потім, після епохи німецького романтизму, прийшла образно 
кажучи епоха німецького імперіялізму. Прийшов Отто Бісмарк! І 
керована ним Прусія спочатку блискавично, за шість днів це була 
перша шестиденна війна в новітній історії, у ще перед ізраїльсько-
арабською 1967 року, розгромила Австрію головного конкурента 
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Берліна на роль всенімецького центру; а потім, через кілька літ, у 
1870 розгромила вщент під Седаном французьку армію - спадкоємця 
наполеонівської слави! І після того ніщо вже не заважало німецькому 
походові до загальноєвропейського тріумфу, до п'єдесталу 
першенства на континенті. У 1871 році прусський король стає 
німецьким імператором, а сама Німеччина урочисто проголошує себе 
Другою імперією, перша була в середньовічні, до-наполєонівські 
часи. 

Отже, вирисовується цілком логічна формула: Гельферлін - це 
перший Бісмарк; а Бісмарк - це другий Гельферлін. 
Гельферлін - це німецькі сльози, а Бісмарк - це німецькі ножі! 

І спадкоємність тут ножі виростають із сліз - «залізно-
логічна...». Бо все героїчне в історії починається з сорому, з 
усвідомлення того, що так далі жити не можна! Бо існуючий стан - це 
ситуація нижча рівня гідності. 

А тепер з далекої, «бісмарківської» Німеччини повертаємося у 
Свій український «садок вишневий коло хати». Із цього усвідомлення 
сорому, що його найепохальніше і відчув, і висловив Шевченко, 
з'явився і Донцов з його «Націоналізмом», і - як неминучий 
результат - Степан Бандера! 

Шевченко - це українські сльози, а Бандера - це українські 
ножі! 

Вирисовується природним висновок природний і логічний, хоч і 
шокуючо несподіваний для етнографічного динозавра-чукчі, для 
якого Шевченко і починається, і кінчається на формулі «Садок 
вишневий коло хати»: Шевченко - це Бандера 19-го століття; а 
Бандера - тло Шевченко XX століття! 

Ще раз повторимо: Шевченко - це українські сльози, а Бандера 
- українські ножі! 

Щоб стати нацією, народ, етнос, мусить дорости до ножів, до 
силового потенціалу, так в історії відбувалося сотні разів. 

Шевченко збудував підсвідомо, бо у великого поета все 
відбувається підсвідомо, формулу невмирущості України, тобто 
формулу неминучого відроджеиня-воскресіння України, в 
найтяжчому для української нації XIX столітті. Після Шевченка вже 
не стояло питання «чи буде Україна?» для здатного думати й 
розуміти. Питання це повернулось іншим «ребром»: коли? Коли 
Україна вирветься остаточно з московської клітки і стане 
самостійною планетою. 
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Отак ще раз відкрився для мене Шевченко в рік Євромайдану, в 
цей тріумфальний рік 200-річного ювілею, тріумфальний, 
незважаючи на непросту політичну ситуацію; бо ці спроби знову 
загнати Україну в московську клітку - це вже шизофренічний 
дебілізм доживаючої й догниваючої імперії. 
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