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Образ великого Тараса Григоровича Шевченка ніколи ще не був так до 
невпізнання викривлений, як тепер. Фальсифікація переступала всякі можливості 
імовірного, набрала характеру цинічного знущання з пам’яті поета.

Але слід зазначити, що є деяка відміна в порівнянні з тридцятими та 
сороковими роками. В тих роках серед фальсифікуючих писань знаходимо лише 
окрушину цінного вкладу в дійсне пізнання Тараса Григоровича. Лише окремі 
дослідники зважувалися тоді, повторивши партійні приписи стосовно Шевченка, 
сказати ще щось від себе, внести ту чи іншу цінну деталь у справжнє наукове 
висвітлення образу поета.

З 1952 року в Києві щорічно відбувалися наукові шевченківські конференції, 
на які приїжджали радянські вчені, не лише з різних кутків України, але з цілого 
СССР. З 1952 до 1959 р. прочитано понад сотню рефератів, серед яких поодинокі слід 
визнати науковими, а в деяких поруч згори зобов’язуючого елементу фальсифікації 
можна знайти цінний вклад у вивчення Т. Г. Шевченка [1].

Як це не дивно, але перше місце у науковому шевченкознавстві тримає 
М. Т. Рильський, талановитий письменник, можливо не в достатній мірі фахова, 
але упривілейована у радянському житті і наділена певною дозою сміливості, щоб 
уникати утертого й безрадісного шляху калічення  Т. Г. Шевченка. Максим Рильський 
написав кілька цікавих статей з увагою до формальних елементів поетики «Кобзаря», 
а на VII-й Шевченківській конференції дав естетичний аналіз поезії «У тієї Катерини». 
М. Т. Рильський розкрив кожний образний елемент цієї балади, сягнув у значення 
кожного поетичного виразу твору, і прочитавши його розвідку, ми починаємо 
глибше розуміти мистецьку красу цього віршу, який на думку Максима Тадейовича, 
належить до числа найбільших Шевченкових шедеврів [1].

Серед різнорідних метрів віршу, вживаних Шевченком, особливе місце, на 
думку дослідника, належить ямбові, але Шевченків ямб є ускладнено-індивідуальний, 
шевченківський.

У окремих радянських шевченкознавців можна спостерігати втечу від 
ідеологізування в бік досліду таких фактів, які не вимагають політичних висновків 
або вимагають мінімум їх. Так, наприклад, дослідник Ващенко укладає словник 
поетичної мови «Кобзаря». Такі роботи, як розвідка Бородіна «Текстологічний аналіз 
поеми «Наймичка» Т. Г. Шевченка» та стаття С. Попеля «До історії видання «Кобзаря» 
1860 р.» – це тільки окремі яскраві зорі на похмуро-чорному небі радянського 
шевченкознавства, яке украй насичене партійними настановами. Обидва дослідники 
підійшли до своїх тем по-науковому [3]. 

З нагоди казенного свята 300-річчя «возз’єднання» у святочних тезах ЦК 
КПСС писалося: «У тісному єднанні з російськими революціонерами демократами 
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вів боротьбу проти царизму і кріпосництва великий син українського народу, 
поет і революційний демократ Т. Г. Шевченко… Шлях до визволення українського 
народу він бачив насамперед у революційному єднанні всіх слов’янських народів з 
російським народом. Шевченко був непримиренним борцем проти українського 
буржуазного націоналізму і лібералізму».

Ця настанова, цілком відірвана від дійсних історичних факторів, є тою 
магістраллю, по якій простує радянська фальсифікація Шевченка багато років. На 
сімох шевченківських конференціях зачитано аж 17 доповідей, цілком присвячених 
обґрунтуванню залежності Шевченка від різних явищ російської культури. До 
цього слід додати кілька рефератів, які нібито доводять Шевченкову ворожість до 
українського націоналізму. Більша частина решти доповідей – в тій чи іншій мірі 
підпирають обидва згадані аспекти фальсифікації. В 30-х р. р. постійно говорилося 
про вплив Герцена, Добролюбова, Чернишевського на Шевченка. Політичні 
памфлети і відозви Герцена Шевченко міг читати не раніше 1857 р., знайомство з 
творчістю Чернишевського і Добролюбова могло бути ще пізнішим. А вже на першій 
Шевченківській конференції поставлено доповідь Є. Кирилюка «Роль передової 
російської культури у формуванні ідейно-естетичних поглядів      Т. Г. Шевченка». Тут 
уже українського поета поставлено в невільничу залежність від російської культури 
в цілому [1]. Радянських писаннях тезах набридливо звучить теза про залежність 
Шевченка наприкінці його життя від Герцена, Чернишевського, Добролюбова.

Одним з проблемних справ є відношення Белінського до                        Т. Г. 
Шевченка. Белінський ненавидів Т. Г. Шевченка. Ця ненависть російського критика 
впливала з принципових мотивів: він боявся розвитку української літератури, 
відчував в українській літературі початок українського духовно-національного 
відродження і, як переконаний російський імперіаліст Белінський наскакував на 
молоді таланти категоричним тоном осуду. В рецензії на Шевченкові «Гайдамаки» 
він сказав: «Читачам…відома наша думка з приводу творів так званої малоросійської 
літератури. Не станемо повторювати її тут і тільки скажемо, що нова спроба співань 
Шевченка, упривілейованого, здається, малоросійського поета, переконує нас ще 
більше, що такого роду твори видаються тільки для насолод жування і повчання 
самих авторів; іншої публіки у них, здається, немає…». Белінський зрадів, коли 
довідався, що      Т. Г. Шевченка заарештовано[1]. 

Т. Г. Шевченко протягом усього життя був під впливом росіян – ця тенденція 
пронизувала тогочасне радянське шевченкознавство. 

Там, де існує засада фальсифікації, там знищується в корені нахил до наукової 
сумлінності. Цим можна пояснити, що радянські шевченкознавці мають великі 
занедбання і втих ділянках, де вони могли б мати обсяги. Академічні видання творів 
Т. Г. Шевченка, 5 томів, виданих в 1949-1953 рр., мають багато хиб текстологічного 
характеру. А вже справжнім скандалом для Інституту Літератури ім. Шевченка 
є те, що навіть у академічному виданні творів нашого поета не вміщено твору 
«Якби то ти, Богдане п’яний», приналежність якого Шевченкові ні в кого не може 
викликати сумніву. Не було сумніву і у редакторів видання – академіків. Вони просто 
зцензурували Т. Г. Шевченка і тим самим назавжди покрили свої імена ганебною 
славою душителів слова великого поета України.
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