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роЛь тараса ШевченКа в націо-
наЛьномУ пробУдЖенні УКраїнців

Приходько і. Ф., канд. філологічних наук, професор кафедри гуманітарної освіти Львівського ОІППО

Визначальними подіями 40х рр. XIX ст. були поява «Кобзаря» Тараса Шевченка (1840) та створен
ня КирилоМефодіївського братства (1845–1846). Ці події дали потужний імпульс для розвитку ідеї 
національного визволення України. і  саме Шевченко підготував моральнопсихологічну ауру для 
братчиків, не випадково пишучи посвяти діячам національного пробудження, пишучи про славу 
і  вольність козацьку, не випадково національна ідея у  нього (а далі у  братчиків) мала оболонку 
християнського світу, не випадковими були в подальшому і локальні фрагменти — спалахи націо
нальної свідомості.

Про Тараса Шевченка 
написано пребагато і в різ-
ні часи. Написано і з об’єк-
тивними акцентами, і «обхід-
ними способами»: оце можна 
підкреслити, а це, про всяк 
випадок, можна і обійти, ак-
центи підмінити, завуалюва-
ти, замовчати, а то й сфальси-
фікувати, одверто неправдиво 
зробити з Шевченка то атеїс-
та, то класово-соціально за-
ангажованого в дусі соціоло-
гічного антиестетичного при-
мітиву, то знизити його образ 
до суто «мужицького», «ма-
лоросійського» співця. А ще 
й «підправити» його тексти, 
зробити грубу підміну, як, 
наприклад, у вірші «Чигри-
не, Чигрине» замість «скоро-
дили списами московські ре-
бра» — «татарські» ребра. Це 
було зроблено ще у виданні 
«Кобзаря» 1867 р., а далі й далі пішло «гуляти» 
в текстах за тоталітарної доби [19, С. 13].

Чимало писано про так звані «впливи» на 
Шевченка російських революціонерів-демократів 
з одвертим ігноруванням навіть хронології — ро-
ків народження тих, що «впливали», «малоліт-
ніх в час Шевченка» М. Чернишевського (нар. 
1828 р.), М. Добролюбова (нар. 1836 р., про Шев-
ченка писав у 1860 р.). Вже про В. Бєлінського 
годі й говорити, це ж він брутально висловився 
з приводу Шевченкового арешту: «Будь я на мес-
те государя, я бы дал ему не меньше…» [27, С. 12].

Ідейно невідповідні тоталі-
тарному режимові праці шев-
ченкознавців просто замовчу-
вались. Так, Д. Донцов у сво-
їй роботі «Незримі скрижалі 
Кобзаря / Містика лицарства 
запорозького» (1961, на ви-
гнанні) ставив за мету подо-
лати стереотипи мислення, 
вивести Шевченка «не плач-
кою над недолею сірого наро-
ду, а тим, що кликав до від-
родження містики й ордену 
запорозького лицарства», «не 
мрійником про ідилію мир-
ного життя та економічного 
добробуту, а провісником ве-
ликого історичного завдання 
України — нести стяг бороть-
би проти усіх сил диявола, 
якого слуги на землі хочуть 
опанувати її, а насамперед 
Україну», закликав побачити 
Шевченка таким, що прий-

шов кликати нас не до малого, а до великого  своєю 
великою книгою, своїм «Кобзарем» [6, С. 24].

Не випадково сучасний дослідник Є. Сверстюк 
бачить Шевченка «понад часом». Його есеї видані 
2011 р. другим, доповненим виданням і об’єднані 
назвою «Шевченко понад часом». У них автор не 
просто подає нове прочитання Шевченка, а до-
лає узвичаєні, зашорені уявлення, зручні для 
політичного використання, як підкреслено в ано-
тації до книги. Адже на трактуваннях творчості 
Шевченка як начебто послідовника російських 
революціонерів-демократів, борця за щасливу 

�� Автопортрет з бородою. Офорт. 1860
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майбутню «сім’ю вольну, нову» (і тільки!) вихо-
вувалось декілька поколінь читачів, а відхилення 
від стереотипів тотально переслідувалось, карало-
ся як кримінал [27, С. 3].

Загострює шевченкознавчі проблеми І. Дзюба 
у багатьох своїх працях, зокрема і в книзі «Засту-
кали сердешну волю / Шевченків «Кавказ» на тлі 
непроминального минулого» (1995), акцентуючи 
питання: «Чому на історію Росії майже два сто-
ліття лягали (не кажучи вже про те, що тепер ля-
гають знов) криваві відблиски кавказьких воєн, 
і кавказький рефлекс став ніби невід’ємною при-
кметою політичного і духовного життя Росії?». 
Автор використовує маловідомі, архівні матеріа-
ли про страхітливі криваві злодіяння Російської 
імперії на Кавказі, порівнює позиції російських 
літераторів і Тараса Шевченка (який, до речі, 
із симпатією згадував М. Лєрмонтова і з обурен-
ням Пушкіна, його «Полтаву») щодо кавказьких 
злочинів імперії [4, С. 3]. Шевченко, наголошує 
І. Дзюба, чи не перший так принципово піднявся 
над рутинним поділом народів на великі й малі, 
історичні й неісторичні, цивілізовані й нецивілі-
зовані, — і «зняв» цей поділ звертанням до свя-
щенного права кожного народу влаштовувати 
своє життя: «Воно не прошене, не дане». Його 
велике гасло «В своїй хаті своя й сила, і правда, 
і воля» мало універсальний характер, і в «Кавка-
зі» також бачимо багату й глибоку варіацію цієї 
світоглядної істини та цього живого почування 
[4, С. 49]. Шевченків «Кавказ», пише І. Дзюба, — 
«це витворення нового образу волелюбної дії… 
свого роду парадигми свободи» [4, С. 49]. Ось чому 
усі кавказькі народи так шанують ім’я Шевченка, 
а з тою шаною «живе в них і досі шана до Украї-
ни» [4, С. 47].

Розвідка відомого у світі шевченкознавця, 
професора П. Зайцева «Життя Тараса Шевченка» 
містить широку інформацію, малює багатогран-
ний образ поета і художника. Цей автор пише, що 
«в усіх живих душах твори Шевченка будили тугу 
за страченою предками національною незалежніс-
тю…»[8, С. 78]. Пише про вплив Шевченкової по-
езії на київську молодь своєю антимосковською 
політичною концепцією, емоційно заявленим 
націоналізмом, ідеями Євангельського христия-
нізму, а «речниками українського націоналізму 
на зборах у Костомарова виступали Куліш і Кос-
томаров» [8, С. 164]. Політичні твори Шевченка, 
які ще в 1846 р. широко розходилися по руках, 
мали вплив і за межами підросійської України 

у польській пресі в Австрії та ін. Подає П. Зай-
цев чимало цікавих фактів, наприклад, про те, як 
Шевченкові, вже після його повернення із заслан-
ня до Петербурга присудили 2 вересня 1860 р. 
в Академії мистецтв титул академіка гравюри 
(найвищий мистецький титул) і з чим виступив 
після того на виставці в Академії сам Шевченко: 
виставив п’ять високомистецьких естампів-офор-
тів і свій новий портрет. На ньому він поставав 
грізним українським козаком — у вишиваній со-
рочці, смушевій шапці та ще й із сергою у вухові, 
що її як талісман носили «старі діди із запорізь-
кими чубами, живі носії не до краю ще вигаслої 
козацької традиції… Він послужив собі моделлю 
цього психологічного твору» [8, С. 363]. Цей пор-
трет був сенсаційним.

Важливий і такий акцент у книзі П. Зайце-
ва. Шевченко в останні місяці свого життя пере-
ймався справою недільних шкіл в Україні, у яких 
в час нетривалої «відлиги» кінця 50-х — початку 
60 рр. XIX ст. безоплатно навчали неписьменних 
людей, друкували українською мовою «Букварі», 
посібники учасники громад в Україні, а протегу-
вав їм знаменитий М. Пирогов (до речі, випускник 
Дерптського (нині Тарту) університету, як раніше 
і М. Гулак), що деякий час очолював департамент 
освіти Малоросійської губернії. Тарас Шевченко, 
вже хворий, розсилав свій «Кобзар» для продажу 
на користь тих недільних шкіл. Працював і над 
створенням українського «Букваря» («Букварь 
Южнорусский»), а його наклад також відправив 
в Україну для недільних шкіл. У народній освіті, 
пише П. Зайцев, бачив Шевченко запоруку «май-
бутнього національного визволення» [8, С. 368].

Упродовж багатьох років працював над кни-
гою «Тарас Шевченко» І. Огієнко (Митрополит 
Іларіон). Ця книга, створена в еміграції, поверну-
лася в Україну більше ніж через чотири десяти-
ліття після написання і через тридцять років піс-
ля смерті автора. І. Огієнко пише про фальсифі-
кації, «приписування» Шевченкові того, чого він 
ніколи не писав, зокрема про фразу із «Заповіту» 
«А до того я не знаю Бога». Детально вивчивши 
автографи, Огієнко знаходить і цю фразу, встав-
лену пізніше, й іншу, яка первинно звучала так: 
«Все покину і полину / до самого Бога молитися… 
А до того поховайте і вставайте» [22, С. 30]. Це 
лише один приклад, а їх подає Огієнко у своєму 
дослідженні десятки, порівнює різні варіанти і до-
ходить висновку, що нарікання на Бога у Шевчен-
ка були випадковими і виходили виключно з його 



історія та правознавство № 16–18 (368–370) червень 2014 р.77

ПосТаТь в ісТорії

розпачу, у який він впадав через стан усієї понево-
леної України і свого власного буття [22, С. 278]. 
Вагомий підсумок робить Огієнко у своїй праці: 
Шевченко «помітно перетворив і надалі перетво-
рює український народ на політично й національ-
но дозрілу націю, це він дав усім національну по-
літичну ідеологію» [22, С. 42].

З діаспорних видань кінця XX ст. можна зга-
дати «Вибране. Екзод Тараса Шевченка. Навколо 
«Москалевої криниці. Дванадцять статтів» Ле-
оніда Плюща (1986 р. в Едмонтоні, а в Києві — 
2001 р.) з глибокою передмовою Ю. Шевельова 
(1984). Автор передмови наголошує, що у Плюща 
головним є «протест псевдоісторизму радянської 
псевдоісторичної науки» і твердження, що Шев-
ченко — «шляхетний інтелектуал», «дійсний 
аристократ», як говорила Варвара Рєпніна. І як 
при цьому не згадати тих, хто сміє обливати бру-
дом наших класиків, а в першу чергу Шевченка. 
Це — блюзнірство, хамство, нечуване в цивілізо-
ваних народів, які не потерпіли б таких, як Бу-
зина чи Тельнова. Геніальна Ліна Костенко гостро 
пише про тих, що «ганяють каламутні хвилі на-
вколо Шевченка. …Особливо дратує декого, що 
Шевченко в очах українців — пророк» [13, С. 22].

Про «національні скрижалі», пророцтва Шев-
ченка, про рік «високого сонця» (1845) нагадує 
читачам Є. Сверстюк. І про ті «скрижалі» треба 
писати не мимохідь, а спеціально, саме як про пе-
реддень зародження братства Св. Кирила і Мефо-
дія. «Вони мусили породити братство ім. Кирила-
Методія — для початку. І викликати перші офіри 
на вівтар національний [26, С. 103]. У тому пере-
ліку є і «Великий льох», і «Стоїть в селі Субото-
ві», і «Кавказ», і «І мертвим, і живим…», і «Запо-
віт» (всіх 13), створених в Україні. А перед тим — 
«Розрита могила» і поема «Сон» («У всякого своя 
доля…»).

Ніколи не написав Шевченко жодного рядка 
на догоду самодержцеві, прокладаючи для україн-
ців дорогу «проти течії», пише Є. Сверстюк, кар-
таючи «землячків» за підле відступництво, часом 
і у вигляді просто «мовчання» — і то заради кори-
та, кар’єри, добробуту.

А «картинки» у тому ж «Сні», біля пам’ятника 
Петрові І — то видіння-інвективи на адресу Пет-
ра І й Катерини II! Та їх треба нині щодень циту-
вати — такі вони актуальні:

Кінь басує, — от-от річку 
от-от перескочить. 
А він руку простягає, 

мов світ увесь хоче 
загарбати 
[33, І, С. 187–188].

І напис на пам’ятнику — «первому — вторая». 
Виразніше за Шевченка, ніхто, мабуть, не сказав:

Це той первий, що розпинав 
Нашу Україну, 
А вторая доконала 
Вдову сиротину. 
Кати! Кати! Людоїди! 
Наїлись обоє, 
Накралися, а що взяли 
На той світ з собою? 
Тяжко, тяжко мені стало, 
Так, мов я читаю 
Історію України… 
[33, І, С. 188].

І далі там же:
«України далекої, 
Може, вже немає… 
Може, Москва випалила 
і Дніпро спустила 
В синє море, розкопала 
Високі могили —  
Нашу славу. Боже милий, 
Зжалься, Боже милий» 
[33, І, С. 187–189].

Хіба ж не проглядає у цих зболених інвекти-
вах національна доля? І розуміння болю інших 
народів «єдіной нєділімой». У «Кавказі» «лица-
рями великими» називає поет нескорених кав-
казців, які до загину б’ються за своє, Богом дане, 
а московинам «сакля очі коле». І з’являється тут 
знаменитий афоризм, але, на жаль, чомусь так 
рідко цитований, сповнений гіркого, разючого 
сарказму, і, знову ж, такий архіактуальний нині:

Чом ви нам 
Платить за сонце не повинні? 
 [33, І, С. 247].

А москалі, говорить Шевченко, «і світ Бо-
жий в путо закували», «печаль, як той «москаль 
преться» в «самотню душу». Цікаво пояснює це 
явище Є. Сверстюк: та сила «по-кримінальному 
матеріалізована і по-державному організована. 
Москаль — то не нація, а радше хвороба, при-
щеплена нації імперським легалізованим грабун-
ком, підступом і обманом, бо державу та її інтер-
еси поставлено на місце Бога, а Бог зменшений до 
ідеологічної прислуги. Тією хворобою охоплено 
і кривдників, і жертв. Усі запряжені в царську 
колісницю… [27, С. 85].
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Національні кривди українців на рівні архети-
пів закорінені в усій творчості Шевченка. І їх не-
обхідно «розкодовувати», долаючи совєтські сте-
реотипи, як, скажімо, потрактування Шевченко-
вого «Заповіту» із суто класових позицій. А назву 
цій поезії — «Заповіт» — дав Костомаров вже по 
смерті Шевченка, уже після його перепоховання 
«серед степу широкого», у посмертному виданні 
«Кобзаря» 1867 р.

Шевченка важко порівнювати з іншими по-
етами [27, С. 78]. І ще з біографічних фактів. На 
47 років життя: 24 — кріпацькі, 10 років солдат-
чини, 4 — під жандармським доглядом. «Тільки 
9 років волі — учнем Академії мистецтв, і 3 літа 
пекучих дум на рідній землі» [27, С. 160].

Пророча місія Шевченка вражала уми і сер-
ця усіх поколінь тих українців, про яких писав 
1936 р. Богдан-Ігор Антонич у поезії «Шевченко»:

…мов тавро 
понесемо в життя 
печать твоїх палючих слів, 
що пропекла до дна нам душі 
 [1, С. 336].

У тому, тоді ще далекому, майбутньому від-
гуком на Шевченкові пророцтва прозвучав і голос 
Олени Теліги у статті «Партачі життя» (1941), 
де писала: «Великий Шевченко… у боротьбі ці-
лого свого життя проти московської влади з не-
безпечними вибухами-бомбами в руках — своїми 
динамічними творами» [29, С. 105]. Він «стояв 
у морі своїх земляків мов велетенська скеля…» 
[29, С. 109]. О. Теліга наголошувала, що Шевчен-
ко «мусить бути для нас найяскравішим подвій-
ним символом — і героїзму, і цивільної відваги. 
Бо не лише в творах Шевченка, а майже на кож-
ній сторінці його «Щоденника» і в усіх спогадах 
і працях про нього бачимо ми докази його особис-
тої цивільної відваги, гаряче бажання бачити таку 
відвагу у своєму оточенні та найбільшу погорду, 
яку диктувала йому його шляхетна прямоліній-
на вдача, до всіх партачів життя… [29, С. 107] — 
з усіма їх крутійствами, яких він вважав більши-
ми ворогами, як ворогів явних. «Не так тії воро-
ги, як добрії люди / І окрадуть жалуючи, плачучи 
осудять», — обурювався Шевченко.

Богдан Легасий порівнював твори Шевченка, 
особливо «Кавказ», з вулканом. «По силі вибухо-
вості, «Кавказ» не має рівного собі твору. Ця по-
ема валить, трощить, палить, вбиває іронією, мо-
розить правдою, сліпить блискавками порівнянь, 

поки в сердечнім спомині друга не знайде кін-
цевого тихого акорду. Це зовсім виїмкова річ» 
[17, С. 67].

І. Нечуй-Левицький у своєму трактаті «Не-
потрібність великоруської літератури для Украї-
ни і для слов’янщини» («Сьогочасне літературне 
прямування») на підставі докладного аналізу су-
часних Шевченкові явищ у європейських, в т. ч. 
і великоруській, літературах писав про те, що 
«геній Шевченка вже виявив в своїх творах наці-
онально-народне прямування в таких рельєфних 
фарбах», яких ми не бачимо в тогочасних зару-
біжних літературах [21, С. 90].

Окресливши магнетичну ауру, народжену 
Шевченковою індивідуальністю, ставмо ще й ри-
торичне в цьому випадку питання: чи треба диву-
ватися, що Шевченко став предтечею появи Ки-
рило-Мефодіївського братства — з яскравим від-
лунням його ідей у документах цієї політичної, 
виразно україноцентричної організації.

Братство виникло у Києві в середовищі укра-
їнської, патріотично налаштованої інтелігенції. 
Його документи стали значним внеском у форму-
вання української національної ідеї. І ще важли-
вий момент: кирило-мефодіївці всі були глибоко 
віруючими людьми. І тут теж — ідейний міст по-
між Шевченком і братчиками. Братство, разом із 
Шевченком, вірило, що «по-справжньому рефор-
мувати суспільство можна тільки на засадах хрис-
тиянської релігії» [27, С. 49].

Проіснувало братство 14 місяців (грудень 
1845 — січень 1846 — березень 1847 р.). Попере-
дником Кирило-Мефодіївського братства був ки-
ївський гурток. Фундаторами та учасниками то-
вариства були вчені, випускники Харківського, 
Київського, Дерптського (нині м. Тарту) універ-
ситетів, історики, юристи, філологи, філософи — 
українська інтелектуальна еліта. Це — Микола 
Гулак (юрист, кандидат права, чиновник, у май-
бутньому — педагог, математик, дослідник багато-
вимірної геометрії), Микола Костомаров (історик, 
ад’юнкт-професор Київського університету, поет), 
Василь Білозерський (випускник Київського уні-
верситету, викладач Полтавського кадетського 
корпусу, громадський діяч, публіцист, у майбут-
ньому — головний редактор журналу «Основа» 
в Петербурзі), Дмитро Пильчиков (випускник Ки-
ївського університету, викладач Полтавського ка-
детського корпусу, громадський діяч), Пантелей-
мон Куліш (етнограф, поет, прозаїк, історик, ви-
давець, критик, один із засновників ж. «Основа»), 
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Тарас Шевченко (поет, художник), Олександр 
Нав роцький (випускник Київського університету, 
родич М. Гулака, поет, перекладач — першим пе-
реклав українською мовою поему Шота Руставелі 
«Витязь в тигровій шкурі»), Опанас Маркович (ви-
пускник Київського університету, етнограф, фоль-
клорист, у 1860–1861 рр. — співробітник журналу 
«Основа», педагог), Микола Савич (випускник фі-
лософського факультету Харківського університе-
ту, дідич-українофіл, педагог, громадський діяч). 
Серед учасників Кирило-Мефодіївського братства 
були студенти — Олександр Тулуб (у майбутньому 
дід у других письменниці З. Тулуб, репресованої 
у сталінські часи), Георгій Андрузький, Іван Пася-
да (саме так підписувався він особисто, у докумен-
тах же — Посяда, Посяденко) та ін. Під час аре-
штів у студентів знайшли писані рукою Шевченка 
твори. Разом число братчиків, можливо, й набли-
жалося до ста. Можна припускати, що більшість 
з того числа була просто прихильною до ідей брат-
ства. Та й, за даними слідства 1847 р., основу ор-
ганізації на кінець 1846 р. становили 10–12 осіб. 
Контакти ж учасників братства були досить широ-
кими — у Чехії, Литві, Польщі, Білорусії, Росії.

Про деяких братчиків скажемо докладні-
ше. М. Гулакові, наприклад, належала, разом 
з М. Костомаровим і В. Білозерським, ідея ство-
рення таємного братства Св. Кирила і Мефодія. 
Він, працюючи після заслання і викладаючи ма-
тематику в навчальних закладах на Кавказі, за 
свої наукові відкриття в галузі вищої математики 
був відзначений нагородами Паризької Академії 
наук. У Тифліській гімназії був учителем Михай-
ла Грушевського.

З Дерптським університетом, у якому жив 
вільнолюбний дух Європи і випускником яко-
го був М. Гулак, пов’язані й інші імена. Напри-
клад, Дерптський університет закінчив Микола 
Пирогов, той, що симпатизував на початку 60-х 
рр. XIX ст. українському рухові, громадам, про 
що йшлося вище, той, що був нащадком козака 
Пирога (йому додали за Катерини II -ов- до пріз-
вища), той Пирогов, що за свої проукраїнські 
симпатії був усунутий з посади через півтора 
роки праці в Києві, той, що й досі презентований 
в енциклопедіях лише як «великий русский хи-
рург» і замовчуваний як освітянин, український 
патріот.

М. Савич, у чині відставного поручика, бував 
у Києві на зібраннях кирило-мефодіївців, зокрема 
у грудні 1846 р. у приміщенні М. Гулака і в при-
сутності М. Костомарова та О. Навроцького ви-
словлював радикальні заклики про необхідність 
знищення в Росії монархічного правління та вве-
дення правління народного у представницькій 
формі, про необхідність побудови в Києві фортеці, 
поширення ідеї свободи серед вихованців військо-
во-навчальних закладів. Ці повідомлення зробив 
О. Петров у своєму доносі. Вони були відкинуті 
під час слідства М. Костомаровим і О. Навроць-
ким, які заявили, що Савича знають мало і що він 
був у Києві декілька днів проїздом за кордон [9, 
3, 59]. Побутувала версія, ніби 1847 р. Шевчен-
ко передав за кордон через М. Савича свою поему 
«Кавказ» для польського поета Адама Міцкевича, 
який жив тоді в Парижі і що цю поему Савич на-
чебто передав [Біографія Т. Г. Шевченка за спога-
дами сучасників. — К., 1958. — С. 60].

�� Церква всіх святих у Києво-Печерській лаврі. Сепія. 1846 �� Дуб. Офорт. 1860
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Серед поширених стереотипів є твердження 
про начебто два «крила» в Кирило-Мефодіївсько-
му товаристві — «революційно-демокра тичне» та 
«консервативно-ліберальне», про те, що головним 
завданням товариства була підготовка ґрунту для 
створення ніби єдиної для всіх слов’янських на-
родів держави. Що ж засвідчують програмові до-
кументи кирило-мефодіївців? Їх єднали любов до 
України, її історії, мрії про самостійне існування 
кожного слов’янського народу на засадах парла-
ментаризму, про слов’янську федерацію, але як 
рівноправне об’єднання незалежних держав. На-
голошуємо це, бо на тому пробують спекулювати 
і сьогодні речники «слов’янських союзів», вистав-
ляючи як «аргумент» ідеї Кирило-Мефодіївського 
братства. У програмових документах дуже чітко 
заявлено і про «непідлеглість» України та інших 
слов’янських держав ніякій іншій та ні одній 
з-поміж них, і про права кожної на самостійність 
з обиранням на певний термін «ради слов’янської» 
для вирішення спільних справ

Політичні погляди кирило-мефодіївців перед-
бачали релігійну толерантність, виключали про-
яви авторитарності. У «Книзі буття українсько-
го народу» читаємо: «…а як стане самодержавно 
панувати, то одуріє» [14, С. 13]. Освіченість та 
християнська мораль були основою уявлень ки-
рило-мефодіївців про засади майбутнього ладу. 
Організація була певною мірою співзвучною з мо-
лодоєвропейським рухом («Молода Франція», 
«Молода Німеччина», «Молода Італія», «Молода 
Польща») у розумінні ідеалів суспільного про-
гресу, у розумінні високої місії науки, освіти, 
 мистецтва.

Програмові положення товариства викладені 
у документах: «Книга буття українського наро-
ду» («Закон Божий»), автором якої був М. Кос-
томаров, «Статут Слов’янського товариства св. 
Кирила і Мефодія», що мав записку-пояснення, 
написану В. Білозерським, відозви «Брати укра-
їнці!», «Братья великороссияне и поляки!» Крім 
того, учасники товариства були авторами праць: 
В. Білозерський — «Проект про створення на 
Україні ремісничих шкіл для юнаків козацько-
го стану», М. Савич — записок про емансипа-
цію жінок у суспільстві. Г. Андрузький написав 
«Проекти досягнення можливого ступеня рівності 
й свободи (переважно в слов’янських землях)» та 
«Ідеали держави» (з дещо суперечливими думка-
ми про запровадження республіканського ладу). 
О. Навроцький — записки з історії гайдамацького 

руху. Погляди кирило-мефодіївців знайшли відо-
браження також у їхньому листуванні, художніх 
творах, прокламаціях, лекціях у навчальних за-
кладах, обговореннях політичної ситуації, такти-
ки дій під час таємних зібрань.

Якою була доля братчиків? За доносом студента 
О. Петрова члени Кирило-Мефодіївського братства 
у березні–квітні 1847 р. були арештовані й від-
правлені до Петербурга. Костомарова (напередодні 
його весілля) арештували в Києві в його помешкан-
ні. При цьому М. Юзефович, тоді помічник попечи-
теля Київського навчального округу, який уві йшов 
у довір’я до професора («любитель украинской 
старины», як себе називав), прибіг до Костомарова 
до появи жандармів і запропонував переховати па-
пери. Схвильований Костомаров віддав йому укра-
їнський варіант «Книги буття…» та інші докумен-
ти, а Юзефович на очах у професора тут же вручив 
його жандармам (М. Юзефович пізніше ще двічі, 
щонайменше, був причетний до тяжких ударів по 
українству в XIX ст. — у 1863 та 1876 рр.). Шев-
ченка заарештували при перевозі через Дніпро. 
Куліша, а потім Білозерського, який супроводив 
свою сестру Олександру, дружину Куліша, — під 
Варшавою (П. Куліш як викладач російської мови 
в гімназії при С.-Петербурзькому університеті 
в кінці 1846 р. дістав закордонне відрядження для 
вивчення слов’янських мов. Після свого одружен-
ня у січні 1847 р. — старшим боярином на весіллі 
був Т. Шевченко — їхав разом із дружиною через 
Варшаву, зупинився там для перших студій, чека-
ючи звісток од Шевченка, якому мав намір, з іні-
ціативи своєї дружини, давати кошти з її посагу 
на малярські студії Шевченка в Італії (у випадку 
вироблення ним закордонного «художницького» 
паспорта)), Гулака — у Петербурзі і т. д.

Кирило-мефодіївців тримали в казематах 
III відділу імператорської канцелярії, яка була 
створена 1697 р. на початку царювання Петра 
І. Цей відділ карав без суду — суд заступав цар. 
У ньому жорстоко катували. Братчиків тримали 
в казематах III відділу та Олексіївському равелі-
ні Петропавлівської фортеці. Допитували їх граф 
О. Орлов, начальник ІІІ відділу канцелярії його 
імператорської величності та генерал-лейтенант 
Л. Дубельт, шеф жандармів. Окремих братчи-
ків допитували в Києві. За кордоном розшукува-
ли М. Савича. Слідство тривало з 18 березня до 
30 травня 1847 р.

Але звернімося до архівних документів. У слід-
чій справі в Доповідній головного начальника 
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III відділення імператорської канцелярії О.Ф. Орло-
ва, який керував слідством і розправою над члена-
ми Кирило-Мефодіївського товариства, є «відно-
шення» до генерал-фельдмаршала І. Ф. Паскевича 
за № 63, у якому ідеї й прагнення кирило-мефоді-
ївців витлумачено так: «…малороссияне… желают 
прежней гетманщины, если возможно, в независи-
мости от прочих славянских племен. Этот перевес 
деятельности малороссиян так велик, что общество 
почти потеряло из виду общую цель — соединение 
всех славянских племен — и заботилось только 
о Малороссии, ее народности, языке и даже незави-
симости» [9, І, С. 56]. Як бачимо, шеф жандармів 
сформулював суть документів та устремлінь кири-
ло-мефодіївців точніше, ніж пізніші московські по-
трактовувачі, яким і донині вигідніше не згадувати 
ідею незалежності України у документах братства. 
Тим-то таке небажане для них ознайомлення ши-
рокого загалу з тими документами. Та процитуємо 
й далі графа Орлова: «Первым средством к дости-
жению своей цели общество признавало распро-
странение образования между простим народом 
в духе украинской свободы. Для этого оно намерено 
было заводить училища в волостях, издавать кни-
ги и журналы на малороссийском языке; для этого 
же собирало деньги, приглашая каждого из членов 
к пожертвованию […]. Вторым средством общество 
полагало примирение племен исторически враж-
дебних. С этой целью оно разыскивало акта, допус-
кало всевозможные оправдания проступков одного 
народа против другого, извиняя их временем и об-
стоятельствами» [9, І, С. 56].

Як видно з документів слідчої справи, муж-
ньо тримався на допитах М. Гулак. Послідовним 
був Т. Шевченко, котрий все заперечував, відки-
дав будь-яку причетність до товариства, нікому 
з братчиків не зашкодив. Участь його в товаристві 
не була доведена. Але поетичні твори, рукописи, 
відібрані при арешті, кваліфікували в доповіді 
цареві Миколі І як шкідливі й небезпечні, оскіль-
ки могли в Малоросії вкорінювати «мисли о мни-
мом блаженстве времен гетманщины, о счастии 
возвратить эти времена и о возможности Украине 
существовать в виде отдельного государства» [9, 
І, С. 67]. До того додавалася ще й «дерзость» на 
адресу осіб імператорського дому в поемі «Сон». 
«По возмутительному духу и дерзости, выходящей 
из всяких пределов, он должен быть признаваем 
одним из важних преступников» [9, І, С. 68].

П. Кулішеві інкримінували зміст його «По-
вести об украинском народе», де наголошувалося, 

що гідність українців у тому, що «в ньому ніколи 
не згасала іскра свободи. В найостаннішому по-
неволенні він пам’ятає про свою колишню воль-
ність, і як би не був знищений, ніколи не втрачає 
надії на ліпші часи [16, С. 63]. Привернула увагу 
слідчих і думка в «Повісті…» про те, що Україна 
повинна або «відторгнутися» од Росії, або загину-
ти, а також гострополітичний зміст його листів до 
М. Костомарова та ін. Домінувало у звинувачен-
нях, як це видно й з усіх інших висновків III від-
ділення, саме оте «о возможности Украине суще-
ствовать в виде отдельного государства». Може, 
й не так тяжко покарали б Шевченка за того 
«опенька засушеного», коли б не його гнівне, не-
приховане оскарження імперської політики Росії, 
небезпека для «единой, неделимой» власне думки 
про існування України як окремої держави.

Більшість арештованих намагалися заплута-
ти слідство, зводячи все лише до «учених бесед 
о славянстве», «о присоединении всех славян 
к России», даючи суперечливі свідчення, зумов-
лені часом хворобливими станами (як у М. Косто-
марова), часом переляком, заявляючи про каяття, 
додаючи до зізнань те, що вже, як вони бачили, 
було відоме слідству з показань О. Петрова і т. ін.

Численні драми постають з опублікованих то-
мів слідчої справи Кирило-Мефодіївського това-
риства, у тих-бо архівних томах осіли й рукописи, 
і листи, і клопотання рідних за своїх синів, чоло-
віків, наречених, близьких знайомих, наприклад 
княжни В. Рєпніної (1808–1891), дочки М. Рєп-
ніна-Волконського, брата декабриста С. Волкон-
ського. Батько В. Рєпніної у 1816–1834 рр. був 
Малоросійським генерал-губернатором. Живу-
чи в Яготині, Варвара познайомилася у 1843 р. 
з Шевченком. Це їй поет присвятив поему «Триз-
на». Саме на прохання Рєпніних Шевченка було 
призначено вчителем малювання у Київському 
університеті. Під час заслання Шевченка і На-
вроцького В. Рєпніна надсилала до III відділення 
прохання полегшити їхню долю. За тим усім — 
живі люди, страждання, зламані долі. Усіх пока-
раних братчиків тримало в полі зору «недремне 
око» й далі, а «листування» з Дубельтом, Орловим 
та ін. тривало довгі роки. Ті, що просили за по-
караних, діставали відповіді з відмовами чи зго-
дами. А таємний нагляд, який приходив на зміну 
«гласному», залишався для кожного практично 
до кінця життя. І все то — за українську ідею.

Кирило-мефодіївців покарали без суду виро-
ком імператора Миколи І. У «Журналі слідства» 
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(60 сторінок) в 15 пунктах викладено персональ-
ні вироки, форми покарання кирило-мефодіївців, 
винагороди доносникам, догани цензорам за до-
пуск до друку творів Шевченка й Костомарова та 
інші подробиці справи з 19 томів. Окремо виділе-
но положення про особливу небезпеку українофі-
лів, «ибо мысли последних о восстановлении на-
родности их родины могут повести малороссиян, 
а за ними и других подвластных России народов 
к желанию существовать самобытно» [9, 3, 379]. 
У вироку зазначено, що «Гулака, как главного ру-
ководителя Украино-славянского общества, весь-
ма долго запиравшегося, а еще более, как челове-
ка, способного на всякое вредное для правитель-
ства предприятие, заключить в Шлиссербургскую 
крепость на три года и потом, буде исправится 
в образе мыслей, отправить в отдаленную губер-
нию под строжайший надзор» [9, III, 378]. Отож 
йому, тоді 25-літньому, випало після трьох років 
ув’язнення заслання до міста Перм, зникнення 
з обрію культурного і політичного життя (про-
був там майже до кінця 1850-х рр.), праця далі (з 
1859 р.) на вчительських посадах в Одесі, Керчі, 
Ставрополі, Тифлісі.

Покарання визначено персональні. Тридця-
тилітньому М. Костомарову — рік одиночної ка-
мери в Олексіївському равеліні Петропавлівської 
фортеці, а далі заслання — «на службу, но никак 
не по ученой части». Заслання стало восьмиріч-
ним, у Саратові, де працював редактором «Сара-
товских губернских ведомостей», перекладачем 
при губернському правлінні, займався науковою 
роботою. Після заслання деякий час працював на-
віть у Петербурзькому університеті, друкував свої 
праці. Але до кінця життя великодержавники на-
зивали Костомарова «сепаратистом», що й було 
причиною закінчення його професорської кар’єри 
(1862) та заборони повернутися в Україну, хоч 
Київський університет неодноразово запрошував 
ученого.

Тридцятитрирічного Т. Шевченка покарали 
безстроковою солдатчиною в Оренбурзьких степах 
із забороною писати й малювати, засланням, що 
вилилося в 10 жахливих років.

Двадцятивосьмилітньому П. Кулішеві визна-
чили чотири місяці ув’язнення (відбув три міся-
ці) і заслання до Вологди, заміненої Тулою, де 
перебував три роки і три місяці у злиденних умо-
вах, разом зі своєю юною дружиною, за якою теж 
встановили нагляд поліції — за її «палке україно-
фільство».

Студенти І. Посада й Г. Андрузький були ви-
слані до Казані для закінчення навчання у там-
тешньому університеті. Перший закінчив його, 
другий — залишив через хворобу очей і опинився 
в Олонецькій губернії.

О. Маркович, В. Білозерський потрапили на 
службу у віддалені від столиці російські міста. 
Двадцятип’ятирічного О. Марковича ув’язнили 
і допитували у Київській фортеці — через хво-
робу не відправили до Санкт-Петербурга. З його 
відповідей на допитах та коментарів-пояснень 
до знайдених у нього листів П. Куліша, В. Біло-
зерського, М. Гулака було зроблено висновок, що 
Маркович не належав до таємного товариства, 
але що він — палкий українофіл і що, спілкую-
чись зі слов’яністами, не доніс про це. Тому його 
після утримання у Київській фортеці відправили 
на службу до Орла. Двадцятидворічний Білозер-
ський визнав «своє преступление» й «каявся», 
чим і заслужив м’яке покарання засланням на 
службу до Петрозаводська, де пробув до 1856 р., 
а далі повернувся до Петербурга. О. Навроцький 
після дворічного в’ятського заслання теж виму-
шено служив у різних містах, зрештою, і на Кав-
казі.

Було в тих 15-ти пунктах і про «серебро»:
«9) Белозерскому, Навроцкому, Андрузскому, 

Посяде [выдать] по 200 р[уб] серебром на обмунди-
рование и первоначальное обзаведение.

10) Матери Костомарова и жене Кулиша, во 
все время содержания в крепости сына первой 
и мужа последней, выдавать жалование, какое 
получали Костомаров и Кулиш, дозволив им ви-
деться в крепости с сыном и мужем, но не иначе, 
как при коменданте.

11) Жене коллежского асессора Мазуровой, 
которая прибила в С.-Петербург с дочерью своей, 
невестой Костомарова, выдать 300 р[уб] серебром 
на возвратный путь в Киев» [9, ІІІ, 378].

Отож і карати, й «милувати», ще декого й сріб-
лом надарювати — «великодушні» жести тим 
пригніченим, приниженим, спантеличеним, тим, 
хто ніби й «каявся» (а папери-то зі справжньою 
суттю були у III відділенні, їх добре там вивчили, 
«опрацювали»!). Тож дякуйте, що не «ешафот» (а 
й цього чекали для себе Костомаров та інші), да-
руємо на «обзаведение» на нових місцях, ну, а до 
того ще й використаємо вас, освічених, на чинов-
ницьких посадах у віддалених губерніях. До речі, 
1 000 сріблом дали внучатій сестрі О. Марковича 
К. І. Керстен лише за те, що у знайдених у нього 
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листах від неї, писаних задовго до арешту, вона 
картала адресата за надмірну любов до Малоросії, 
повчала його, намагалася відвернути від «мало-
російської мови, сама ж виявляла в тих листах 
«истинный русский патриотизм». Ось такі «бла-
годіяння» — кому й за що.

Пункти 12–14 з тих 15-ти у вироку місти-
ли наказ про вилучення з продажу та заборону 
видрукуваних раніше примірників «Кобзаря» 
Шевченка, «Повести об украинском народе», по-
еми «Україна», роману «Михайло Чарнышенко» 
П. Куліша, поетичних збірок «Украинские балла-
ди», «Ветка» М. Костомарова; догани цензорам, 
які у свій час пропустили ті твори до друку; за-
стереження й настанови високим посадовцям Бі-
бікову й Кокошкіну, аби не залишилися в обігу 
вірші Шевченка, рукопис «Закон Божий», аби не 
поширювалися думки про минулу «вольницу», 
гетьманщину, про права на окреме існування, аби 
пильно стежили за всіма, хто вивчає малоросій-
ську старовину, але робити це наказано «самым 
незаметным и осторожным образом, без явных 
преследований и сколь возможно не раздражая 
уроженцев Малороссии» [9, III, 379] (ціла наука 
для майбутніх служб безпеки вже у більшовиць-
кій імперії).

А останній 15 пункт присвячено окремо О. Пе-
трову, тому студенту юридичного факультету 
Київського університету (синові колишнього ка-
пітана корпусу жандармів родом зі Смоленської 
губернії), що винайняв у Києві кімнату, стіна 
в стіну з помешканням М. Гулака, підслухову-
вав, а далі, познайомившись, відвідував Гулака, 
був присутнім при багатьох розмовах Костомаро-
ва, Навроцького, Гулака, Савича та ін. З березня 
1847 р. написав донос, був опитаний у Києві. Від-
повіді його засвідчені генерал-майором Траскіним 
та помічником попечителя навчального округу, 
колезьким радником М. Юзефовичем. О. Петро-
ва привезли до Санкт-Петербурга (звичайно, не 
як арештованого), де в ході слідчої справи він ак-
тивно виступав під час очних ставок проти всіх 
 кирило-мефодіївців.

«15. Студента Киевского университета Пе-
трова, который донес о существовании Украй-
но-славянского общества и тем доставил прави-
тельству возможность прекратить зло в самом 
начале, определить сверх штата в III отделение 
С.е.и.в. канцелярии («С.е.и.в. канцелярия» — 
«секретная его императорского величества кан-
целярия») с чином и правами по производству 

в дальнейшие чины наравне с действительными 
студентами университетов, выдав ему на обмун-
дирование 500 р[уб] серебром, с тем, чтобы впо-
следствии сделано было ему приличное денежное 
вспомоществование, смотря по степени его усер-
дия к службе. Сверх того матери Петрова, полу-
чающей с детьми пенсии 100 р[уб] серебром, уве-
личить зту пенсию до 200 р[уб] серебром в год» 
[9, III, 379]. Між іншим, у березні 1849 р. за 
викрадення документів І експедиції канцелярії 
III відділення Петрова посадили в Олексіївський 
равелін, а в жовтні 1850 р. після зізнання відпра-
вили на службу в м. Олонецьк, видавши на витра-
ти 300 р. сріблом.

Після усіх пунктів вироку записи від 29 трав-
ня 1847 р. в «Журналі слідства» (частина дев’ят-
надцята) завершуються висновком, фрагмент 
з якого є таким: «Счастливое обнаружение Укра-
ино-славянского общества и уничтожение оного 
в самом корне, конечно, упрочит на десятки лет 
то спокойствие в Малороссии, которое там могло 
быть нарушено» [9, III, С. 379].

Деякі члени товариства уникли покарань через 
відсутність доказів, як, наприклад, арештований 
у Києві О. Тулуб. Не проходив у справі слідства 
Д. Пильчиков. У своїх свідченнях Г. Андрузький 
сказав про нього, що останніх півроку Пильчиков 
займався виключно своїми фінансовими справа-
ми (завів у Полтаві «маслобойню»). М. Савича за-
тримали за кордоном (намагався там покінчити 
з собою у зв’язку із затриманням та загрозою по-
карання) і вислали до Полтавської губернії у влас-
ний маєток під нагляд поліції.

Окрім покарань, для уряду важливим було 
відправити всіх небезпечних для «единой неде-
лимой» подалі від України. Але порівняймо всі 
згадані вище форми покарань із розправами над 
українською інтелігенцією, з масовими «відстрі-
лами» 30-х рр. XX ст., репресіями 70–80-х рр. 
XX ст. А кирило-мефодіївців покарали все ж за 
політичні переконання, за прагнення — хай у до-
кументах — змінити суспільний лад; організація 
їхня мала антицаристський характер; ідеалом 
було створення самостійних слов’янських дер-
жав… Аналогії не на користь більшовицькому то-
талітаризму.

Царський уряд намагався не надавати роз-
голосу справі кирило-мефодіївців (і пізніше, як 
уже зазначалося, робили вигляд, ніби нічого особ-
ливого не було), хоч, звичайно, приховати її було 
неможливо. Різною була реакція інтелігенції. 
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Відомий, наприклад, брутальний лист В. Бєлін-
ського, який вірнопіддано обурюється українськи-
ми «змовниками», цинічно грубо пише про Шев-
ченка («здравый смисл в Шевченке должен ви-
деть осла, дурака и пошлеца»), про Куліша («одна 
скотина из хахлацких либералов, некто Кулиш 
[экая свинская фамилия]… сказал, что Малорос-
сия или должна отторгнутся от России, или по-
гибнуть. Ох уж эти мне хахлы, скоты безмозглые. 
Ведь бараны, а либеральничают во имя галушек 
со свиным салом») — «этих хахлов», «баранов» 
йому «не жаль» [25, С. 12–13]. Українофоба, 
яким був цитований щойно критик, звісно ж, не 
могли не дратувати ні козакоцентрична історич-
на свідомість Тараса Шевченка, ні втілення в усій 
його творчості національного болю, ні ідеї, за які 
потерпіли кирило-мефодіївські  братчики.

Розгромом Кирило-Мефодіївського братства 
завдано було тяжкого удару по українському ру-
хові, вирвано на довгий час найкращі патріотичні 
сили, мислячих людей — цвіт, розум нації. С. Єф-
ремов писав: «…братчики зважилися викликати 
на герць сучасну систему темного деспотизму […] 
герць, як знаємо, скінчився для неоглядних ідеа-
лістів дуже нещасливо: братство, що саме тільки 
починало зав’язуватись, розпорошено по світах, 
братчиків завдано до в’язниць та на заслання — 
і на тому й стала їхня робота… Але не зовсім: ідеї 
братства не загинули марно, не розпорошились 
у повітрі, а увійшли в письменство…» [7, С. 363]. 
Незважаючи на цю катастрофу, незважаючи на 
коротке, чотирнадцятимісячне існування Кири-
ло-Мефодіївського братства, його ідеї відіграли 
значну роль у розвитку не лише української, але 
й загальноєвропейської політичної та філософ-
ської думки. Ті ідеї стали підвалинами подальшо-
го національного відродження.
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