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Серпневе небо Сумщини Тараса Шевченка 

Художня ретроспектива

21 серпня 2013 року.

Уже майже віддзвеніло сонячною міддю літо. Скоро його "брами буде 

замикати осінь", на зміну терпкому аромату оксамитових чорнобривців прийдуть 

гострі вибухи зіркових айстр та пишне різнобарв’я хризантем. Час летить невпинно, 

і зміні підлягає все, що трапляється на його шляху. Залишаються позаду постаті, 

події, віки, цивілізації... Лише глибинне склепіння неба вічне. Воно вбирає в себе 

погляди, сповнені надії та вдячності, молитви, пронизані відчаєм і щастям; з 

недосяжних висот спускається до творців прекрасного жадане натхнення...

Вдивляюся в скляну гостроту зорі. Одна зірвалася й полетіла, друга... 

"Серпень випустив серп" і починає жати безкрайнє небесне поле, не поспішаючи, 

підрізає золоті колоски зірок. Я по-дитячому мрію зловити хоч одну. І раптом 

спадає на думку, що рівно сто п’ятдесят чотири роки тому в це високе вічне небо 

дивився той, чиє ім’я навіки закарбувалося на скрижалях історії, застигло в сірому 

серці граніту, відтворилося на тисячах... ні, мільйонах друкованих сторінок 

"Кобзаря"! Сьогодні постать Тараса Шевченка закута в каміння безсмертя. А може, 

тоді, далекого 1859-го, він теж поглядом злітав у це глибинно-синє серпневе небо 

Сумщини й простягав до нього руку, сподіваючись зловити зірку...

Високе небо мріяло в срібнім сяйві місяця...
* * *

21 серпня 1859 року.

Високе небо мріяло в срібнім сяйві місяця, коли Тарас Григорович ступив 

на конотопську землю.

Несподіваний і такий принизливий арешт у Прохорівці, докучливі допити 

в Києві не сходили з думок поета, і, коли допомагав кучерові зняти чемодани 

з тарантаса, мимоволі промайнуло в голові: "Ось як Україна-ненька зустрічає свого 

сина...". Погляд сковзнув угору: "А зорі, як у Кирилівці, рідні такі, не те, 

що в Петербурзі...". Від роздумів збудив тихий, м’який жіночий голос, і Шевченкові 

на мить здалося, що то воскресла його мати з далекого-далекого дитинства й кличе:

і



"Тарасе!...". По звивистій стежці від будинку вже крокувала охайна жінка зі срібним 

нальотом сивини й привітною усмішкою. Без зайвих слів він, відомий у всій 

Російській імперії поет, художник і "злочинець", як маленький хлопчик, що так 

скучив за маминим теплом, кинувся в обійми Афанасії Олексіївни Лазаревської. 

Тарас Григорович ніколи не бачив цієї жінки, та серцем знав: вона -  його мати. І, 

здавалося, не було в житті ані злиденних поневірянь кріпака, ані солдатської 

муштри на засланні, ані цього останнього незрозумілого арешту. Поет просто 

повернувся туди, звідки починав тернистий шлях, — у дитинство, де поруч була 

мати. Тут, у селі Гирівка на Конотопщині, Шевченкова душа відновила гармонію 

нескореного оптимізму й звичну врівноваженість думок.

У вишуканому старовинному канделябрі палахкотить тепло родинного 

затишку. Кудись поділась і втома, і тривога, і сум -  міцні обійми, потиск рук, 

влучний жарт умить підбадьорюють, відганяють поганий настрій. Шевченкове серце 

сповнене вдячності до цих інтелігентних та щирих людей. Іван та Федір захоплено 

розповідають про своє життя, Афанасія Олексіївна ж не втомлюється дбайливо 

припрошувати гостя скуштувати кулінарних шедеврів. Поет не може втриматися від 

усмішки: "Мені так любо, любо стало...".

Сизокрилою пташкою зірвалася з уст Кобзаря й стрімко понеслась увись 

задумливо-світла пісня, яка ввібрала в себе надії, радощі й жалі, по зернинці зібрані 

з тієї безмірної землі, що зветься Україною...

Співала тиша тихою луною,

Співав родинний затишок свічок,

Дзвеніла місячно симфонія спокою,

Злітала ввись мелодія зірок...

Ще довго говорили того вечора про химерні хитросплетіння долі, про творення 

сучасного, проекції майбутнього...

А вранці схід сонця зустрічав поета під вербою. Тарас Григорович довго 

дивився, як червонобоке сонячне яблуко спроквола викочувалося з-за горизонту. 

Коли задумливо йшов Тарас Григорович сільською вулицею, до нього заговорив 

кріпак:
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- Чи скоро прийде воля?

Гірка усмішка пробігла поетовим обличчям:

- Прийде, недовго лишилося. "В своїй хаті своя правда, і сила, і воля...".

Кріпак довгенько вдивлявся в обличчя чоловіка, який озвучив його потаємні надії. А 

потім вони пліч-о-пліч ішли вздовж рівного ряду чепурних сільських хатин і вели 

безкінечну розмову про ту жадану й світлу волю...

Уже в дорозі з Гирівки до Конотопа, трясучись в обридлому тарантасі, 

Т. Шевченко поглядав на яскравий Чумацький Шлях і думав: "Не знаю навіть 

чоловікового ймення, а яким близьким він мені став, бо любить рідну землю, як і я. 

Коли в кожного є своя зірка, то хай вона освітить йому життєву дорогу...".

Високе серпневе небо мріяло в срібнім сяйві місяця...
* * *

25 серпня 2013 року.

Знову до мене привітно усміхається оберіг замріяного дитинства -  скарбниці 

неосяжного щастя й безмежної радості. Захищене від гамірливої шумної траси 

височезним сосновим муром, притулилося до лісу тихе село Гути, відкрите небу й 

сонцю! Це мала батьківщина мого тата. І сьогодні він з трепетом береже в серці 

святу любов до цього малесенького, але такого рідного, єдиного в цілому світі 

куточка.

Тато бере мене за руку, і ми йдемо читати живу історію землі й слухати 

правічний голос вітру, що народжується десь за обрієм, де небо губиться в зеленій 

лісовій смузі. Я дихаю на повні груди, вбираю приємне тепло поля, змішане з 

цілющим запахом хвої. У густих барвах серпневого надвечір’я на околиці села 

вимальовуються містичні руїни маєтку Платона Колодчевського... Тато задумливо 

дивиться на залишки будівлі, на золоту від сонячних променів піщану дорогу й 

починає розповідати бувальщину. Я слухаю схвильовано, уважно, адже торкаюся 

живої народної пам’яті...
* * *
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25 серпня 1859 року.

Тарас Григорович, від’їжджаючи з Гирівки, залишив господарям на згадку не 

тільки декілька малюнків і поезій, а й власноруч посаджений кущ синьоокого 

барвінку.

Дорога пролягла через славне сотенне містечко Конотоп, а далі -  зупинка в 

Гутах, у родині Платона Григоровича Колодчевського. Т. Шевченка зустріли 

гостинно, щиро, тепло. Стомлений поет насолоджувався ароматним чаєм та 

приємною розмовою, що велася в смарагдових обіймах саду. Серпневий вітер грав у 

кронах яблунь, груші затисли в "жовтих кулачках смачного сонця лагідні 

жовточки"... Кобзар слухав ласкавий шепіт тиші, що зачаїлася десь серед густого 

гілля. Підійшов до дуба-велетня й спинився, вражений його могутністю й величчю. 

Здавалося, він нескоримий і вічний, бо ввібрав у себе силу землі. Дерево росло, 

мріяло, жило... "Як і всі ми, поступово вмирає", -  подумав Т. Шевченко, помітивши 

дупло в товстелезному стовбурі. Уже запрягали коней, треба було вирушати. Поет 

дістав чистий аркуш, швидко написав кілька рядків, згорнув папірець учетверо й 

поклав у дупло. "Хай береже дуб-красень моє послання до нащадків", -  подумки 

промовив Т. Шевченко, притулившись до могутнього дерева...

Сонце палило з висоти зеніту. Грунтова дорога стримувала коней, вони грузли 

в піску, тому подорожні мусили йти пішки. Тарас Григорович радів з того, що може 

ще помилуватися лісом, усміхнутися синьому-синьому небу, відчути під ногами 

м’яке тепло нагрітої землі. Уже минали останні хатини, коли на дорозі з’явилася 

дівчина. Вона йшла просто й вільно, вітер заплутався в чорних кучерях, а сонце 

залишило поцілунок на смаглявому обличчі. Велике поетове серце стислося від 

дивного болю, душа збентежилася незабутніми споминами з далекого дитинства. А 

раптом...

-  Дівчино, хай Бог помагає! Як вас звати?

-  Оксаною, - тихо промовила вона й усміхнулася.

"Оксаною...!" -  дзвеніло гаряче повітря. "Оксаною...!" -  шумів ліс. "Оксаною...!"— 

шепотіли поля, що вже відкривали свої брами перед дорогою...

... Яких несподіванок тільки не готує нам доля...
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... Знову зустрічаю її, а може, це тільки видіння...

... Дивна земля конотопська, вона осяває пам’яті крила...

Село в обіймах лісу залишилося позаду, коні вже бадьоро летіли вперед. 

Серпневе небо дихало теплом і ніжністю.
* * *

25 серпня 2013 року.

З Гут дорога йде до Глухова, завертаючи в Кролевець. Ми стоїмо з татом на 

околиці села й мовчки дивимося на цей майже забутий шлях, яким колись їхав 

Кобзар. Уже давно немає велетня-дуба -  свідка перебування Тараса Шевченка в 

Гутах. Ще 1947 року дерево спиляли необачні селяни, а поетове послання пішло у 

Вічність.

Проте народна пам’ять ще живе,

У вічності ж бо меж немає.

Земля той дух священний береже,

В серцях натхненням розквітає.

* * *

29 серпня 1859 року.

О Глухове, горда столице незабутньої козацької слави! Ти дзвениш мелодіями 

минулого, величчю, звитягою!

"Яке шляхетне місто!" -  дивувався Т. Шевченко. Овіяний важкою курявою 

дороги, він, мов заворожений, дивився, як за вікном тарантаса поважно 

пропливають суворі будівлі, високочолі храми, чепурні хатинки, закутані в густу 

смарагдову пелену. Коні риссю бігли вулицею до маєтку Дмитра Петровича 

Огієвського.

Чотирнадцять важких років, сповнених випробувань, поневірянь, душевних 

мук, відділяли поета від останнього перебування в Глухові. Так само сонце золотить 

бруківку й небо підпирають куполи церков, а поет -  уже інший. Не зневірений, не 

скорений, не переможений, але стомлений від безкінечної боротьби. Давно вже



серце шукає прихистку на дніпрових берегах і не знаходить: чи немає місця поетові 

на рідній землі, чи не приймає сина у свої обійми Україна-мати?

Тарас Григорович відчував, як ворушаться теплі спомини десь на дні серця, 

оживають і стирають у сірий попіл тяжкі чотирнадцять років...

Олівець у руках художника швидко відтворює загадкові глухівські вулиці. Так 

хочеться митцеві зберегти частинку міста, забрати із собою. "Може, більше й не 

повернуся?" -  з острахом думає Т. Шевченко. Сонце скочується за горизонт, спека 

не збирається йти на ночівлю й захлинається в серпневій вечірній прохолоді. Як же 

не хочеться, щоб ніч приховувала місто! Митець прагне надивитися на нього, 

набутися ним. Коли виринув місячний ліхтар, Т. Шевченко заспокоївся. Срібне 

сяйво навіювало душевний мир і злагоду, як і колись, у Зимовому саду, де воно 

освітило мармурову ніжність античних скульптур і відкрило очам юного художника 

вічність у класичних шатах.

Уже чекає сірий Петербург,

І вересень зам’явся на порозі,

Він -  вмілий і досвідчений хірург,

Він літній спомин видалить в дорозі...

* * *

29 серпня 2013 року.

Тихо в повітрі. Ані шелесне ніде. Тільки в душі моїй юнацькій трепетно й 

водночас гордо звучить мелодія вічної любові до Поета...
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Гортаю сторінки Святої книги «  Кобзаря »...

Гортаю сторінки Святої книги « Кобзаря »,

І знову линуть, й линуть

Шевченкові слова:

« Як умру, то поховайте

Мене на могилі

Серед степу широкого

На Вкраїні милій ».

І дзвенить повсюди знову

Оповідь Шевченка,

Що розповіда про горе

Поета -  козаченька.

Про Настю з сотником,

Оксану, Марусю - черницю

Й Катерину молодую,

Ясну, білолицю.

Линуть образи віршами

І радість, і лихо.

Горнеться дівча до мами

Та й плачеться тихо:

« Полюбилася я,

Одружилася я

З безталанним сиротою -

Така доленька моя ».

Шелестять листки поволі,
Лине голос тихо
Про Вкраїну, про козацькі походи, Шевченківська Ірина
Про кріпацьке лихо... 9 клас

Собицька сільська бібліотека - філіал


