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познайомився з поетом у 1858 році, —
що хитрість — характерна риса укра-
їнців; у такому разі Шевченко ста-
новить яскравий виняток з їхнього
загального типу, бо він був людиною
надзвичайно безхитрісною, запаль-
но-відвертою і навіть безстрашною
в тому сенсі, що його непомірковані
висловлювання частенько змушували
інших боятися за нього або затуляти
вуха й тікати геть». «Затуляти вуха
й тікати геть»? Так-так. Відвертість —
річ не надто приємна, може, навіть
жорстока. Казав же Паскаль Брюкнер:
«Як тільки співрозмовник попере-
джає вас, що буде щирим, ладнайтесь
вислухати цілу купу гидоти».

ВІЗАНТІЯ
За часів Шевченка тема Візантії була
в літературі досить популярна. Ясна
річ, не така популярна, як за доби сим-
волізму, коли мистецтво Візантії ста-
не справжньою модою, але все-таки...
Згадаймо хоч би поезію Миколи Язи-
кова «Землетрясенье», «бувальщину»
Миколи Полєвого «Иоанн Цимис-
хий» чи вже Герценову «Легенду».
А в Шевченка вона вперше зринає
в поемі 1842 року «Гамалія», де зма-
льовано напад запорожців на Скутар,
тобто Ускюдар, — історичний район
Стамбула в його азійській частині.
У цьому творі поет п’ять разів охре-
стив Османську імперію «Візантією».
Але чому ворожий козакам осман-
ський світ названий тут не Туреччиною,
як деінде, а ім’ям колись могутньої
Східної римської імперії? Тому що не
тільки російські царі, але й турець-

кі султани, починаючи з 1453 року,
коли Константинополь упав під уда-
рами військ Мехмеда ІІ, вважали
себе спадкоємцями візантійських ім-
ператорів? Можливо. А як поет уяв-
ляв собі Візантію? По-моєму, то була
тá візія «імперії ромеїв», яка склалася
в Європі за доби Просвітництва: Ві-
зантія  — це щось, кажучи словами
Вольтера, «жахливе й огидне». Ось
що писав, приміром, автор згадано-
го Шевченком у щоденнику тракта-
ту «De l’esprit des lois»112 письменник
і філософ Шарль-Луї де Монтеск’є про
візантійське православ’я: це «грубе
марновірство, яке принижує розум
так само, як релігія його возвеличує,
вбачало всі чесноти в тупому поша-
нуванні ікон і покладало на нього всі
надії...» Просвітницьке заперечення
«візантинізму» знайшло свій класич-
ний вияв у добре знаній Шевченком
фундаментальній праці англійсько-
го історика Едварда Гіббона «History 
of the decline and fall of the Roman
empire»113. Кажуть, що Шевченко за-
ходився вивчати французьку мову 
тільки заради того, щоб прочитати
шість томів французького перекла-
ду праці Гіббона, які красувалися
на книжковій полиці Карла Брюл-
лова. Французької мови, коли віри-
ти повісті «Художник», його вчив
«скромний і чудово освічений», але
вкрай бідний студент-поляк Леонард
Демський, а перекладач Олександр
Елькан, який, здавалось, знав усі на
світі мови, спеціально розмовляв із
Шевченком тільки по-французько-
112 «Про дух законів» (франц.).
113 «Історія занепаду й руйнування Римської
імперії» (англ.).
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му. Мабуть, уже під час навчання 
в Академії мистецтв поет звик дума-
ти, що «візантійство» — це, кажучи 
словами кардинала Йосифа Сліпого, 
не що інше, як утілення «найгірших 
хиб характеру та звиродніння люд-
ської культури: хитрість, сервілізм, 
чванливість, впертість, самолюбство, 
самодержавство, цезаропапізм, полі-
тична безоглядність, неморальність, 
виставність, релігійний фанатизм, за-
скорузлість». А потім будуть косто-
марівські «Книги битія українсько-
го народу», де про Візантію сказано 
таке: «І греки, прийнявши благодать, 
покаляли її, бо вони прийняли нову 
віру і не зовлеклись ветхого чоловіка 
со страстями і похотями, оставили 
при собі і імператорство, і панство, 
і пиху царськую, і неволю, і пока-
рав їх Господь: чахло, чахло грецьке 
царство тисячу років, зчахло зовсім 
і попало під турків». Чи не звідси 
бере початок Шевченкове протистав-
лення справжнього Бога й «візантій-
ського Саваофа», що знайшло свій 
найяскравіший вияв у поезії «Ликері», 
написаній 5 серпня 1860 року? Цього 
дня поет просив свою добру знайому 
Варвару Яківну Карташевську від-
пустити з ним на якийсь час покоїв-
ку Ликеру Полусмак, котра була його 
нареченою. Карташевська відмови-
ла. Тоді Шевченко іронічно спитав: 
«А якби ми повінчані були, то пусти-
ли б?..» «Запевне, що пустила б, — від-
повіла Карташевська, — яке б я мала 
тоді право задержувати її?!» Поет 
страшенно розгнівавсь і тут-таки 
написав присвячену своїй нареченій 
поезію, яка розпочинається слова-
ми: «Моя ти любо! Мій ти друже! / 

Не ймуть нам віри без хреста, / Не 
ймуть нам віри без попа. / Раби, не-
вольники недужі! / Заснули, мов сви-
ня в калюжі, / В своїй неволі! Мій ти 
друже, / Моя ти любо! Не хрестись, / 
І не кленись, і не молись / Нікому 
в світі! Збрешуть люде, / І візантій-
ський Саваоф / Одурить! Не одурить 
Бог, / Карать і миловать не буде: / 
Ми не раби Його — ми люде!» Це не 
лише гнівне заперечення пріоритету 
зовнішніх форм благочестя, це Шев-
ченкова варіація на одну з вічних тем 
української літератури, започаткова-
ну ще в ХІ столітті київським митро-
политом Іларіоном — Закон і Благо-
дать: Саваоф — жорстокий і владний 
Бог Старого Заповіту, Бог Закону, Бог 
«візантійський», а справжній Бог — 
це Бог Благодаті, людинолюбства 
й свободи. Шевченкове антивізан-
тійство постає особливо яскравим 
на тлі ідеології ранніх російських 
слов’янофілів, котрі, як скаже пере-
годом Нечуй-Левицький, «підійма-
ли до небес візантійство». Ось як 
патетично писав про це, наприклад, 
Шевченків знайомий Олексій Хомя-
ков: «Ми приймали від конаючої Гре-
ції святий спадок, символ спокути, 
і вчилися слóва; ми відстоювали його 
від нашестя Корану й не віддали під 
владу папи; берегли непорочну го-
лубицю, яка перелетіла з Візантії на 
береги Дніпра й припала до грудей 
Володимира». Мабуть, якраз оцей 
слов’янофільський пієтет до Візантії 
і мав на думці Шевченко, коли во-
сени 1858 року писав у поезії «Я не 
нездужаю, нівроку...»: «А панство 
буде колихать, / Храми, палати муро-
вать, / Любить царя свого п’янóго, / 

ВІЗАНТІЯ
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Та візантійство прославлять...» Ні,
«візантійство» як доктрина в жод-
ному разі Шевченкові не імпонує.
Воно не імпонує йому і як мистець-
кий стиль. 16 лютого 1858 року він
називає нижньогородський чудо-
творний образ Нерукотворного Спа-
са «страхіттям»: «Оригінал цієї ін-
дійської бридоти перебуває в соборі
й вартий уваги як старожитність. Він
перенесений із Суздаля князем Кос-
тянтином Васильовичем у 1351 році.
Цілком можливо, що це оригіналь-
не візантійське страхіття». Справді,
після смерті Івана Калити хан Узбек
у 1341 році віддав під владу племін-
ника Олександра Невського, суздаль-
ського князя Костянтина Васильовича
Нижній Новгород, Городець та Унжу,
внаслідок чого постало Суздальсько-
Нижньогородське велике князівство.
Згодом князь переніс свою столицю
із Суздаля в Нижній Новгород, за-
бравши із собою і чудотворний об-
раз Нерукотворного Спаса... А далі
оце «візантійство» в Шевченковій
щоденниковій нотатці набуває ме-
тафоричного сенсу, стаючи образом
чогось потворного й варварського.
«Увечері, — каже поет, — були живі
картини в театрі, які я не пішов ди-
витись, незважаючи навіть на те, що
в них брала участь моя незрівнянна114.
Я боявсь побачити в цих картинах 
візантій ський стиль. Мої побоюван-
ня небезпідставні. Пан Майоров115 не
має в цій простій справі ані наймен-
шого поняття». Так само вкрай не-
прихильно поет поцінував і «росій-
114 Катруся Піунова.
115 Ідеться про актора й декоратора Нижньо-
городського театру Дмитра Майорова.

сько-візантійський стиль» в архітек-
турі, що зародився в 1830-х роках 
за підтримки імператора Миколи І,
втілюючи в собі ідеї офіційного
православ’я та Російської монархії як
спадкоємиці «імперії ромеїв». Опові-
дач повісті «Музикант», побачивши
реконструйовану в 1844—1845 роках 
дзвіницю Варваринської церкви Гус-
тинського монастиря, питає у свого
приятеля: «Що це за така потвора
стирчить?.. То, мабуть, якийсь кост-
ромський мужичок змайстрував на
дозвіллі таку штуку?» А почувши
у відповідь, що робив її не «костром-
ський мужичок», а академік Санкт-
Петербурзької академії мистецтв
Дмитро Єфимов, іронічно зауважує:
«Як же він ловко підладнався під
візантійський стиль!» Шевченкову 
неприязнь до «візантійщини» в ми-
стецтві можна пояснити ще й тим,
що «російсько-візантійський стиль»
виник як антитеза класицизму, чиїм
яскравим представником був Карл
Брюллов. Хоч ця неприязнь мала
й інші джерела, наприклад популяр-
ну книжку італійського художни-
ка, архітектора й історика мистецтв
XVI століття Джорджо Вазарі «Le
vite de’piu eccelenti pittori, scultori
e architettori»116, що її Шевченко чудо-
во знав і дуже високо цінував. Яким
постає візантійське мистецтво у Ва-
зарі? «Варварським», «диким», «при-
мітивним і потворним». Мов, якраз
його заперечує сонцесяйне мисте-
цтво Ренесансу. Чи не те сáме, що
і в Шевченка? По-моєму, те.

116 «Життєписи найславетніших живописців,
скульпторів та архітекторів» (італ.).
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