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У монографії Лесі Генералюк на засадах міждисцип лі нар-

ності досліджено єдність літературної та образо твор чої 

спадщини Тараса Шевченка. Авторка вважає аномалією 

диспропорцію між шевченкознавством лі те ратуро знав-

чим і мистецтвознавчим (с. 6) та береться прислужитися 

своєю працею до усунення цієї диспропорції.

Універсальність генія означає для авторки не просто 

рівновеликість поетично-літературного та художниць-

кого його обдарування (хоча й ця теза, на обґрунту ван-

ні якої зосереджене дослідження, зовсім не тривіальна), 

а ренесансний масштаб його культурного маєстату. Йде-

ться не тільки про різнобічну мистецьку і могутню інте-

лектуальну обдарованість, а й про ренесансну життєву 

силу, особисту незалежність, невпинну ініціативу, різно-

бічність зацікавлень, величезну працездатність, творче 

дерзання, потужне прагнення до трансцендування, вір-

ність засадам гуманізму та антропоцентризму (с. 124—

125). Леся Генералюк пам’ятає, що Шевченко — не лише 

автор поетичних шедеврів, своєрідної прози, таланови-

тих живописних і графічних робіт, а й чільний творець 

концепції українства, видатний громадський і культур-

но-освітній діяч. Осягнути справжній масштаб Шев чен-

кової постаті, збагнути таїну її внутрішньої цілісності — 

таке сміливе надзавдання поставила собі дослідниця. В 

обговорюваній монографії вона почала його реалізацію 

з дослідження мистецького універсалізму українського 

генія, здійсненого ним творчого синтезу, єдності (над-

то скромно чи просто неточно означеної у підзаголов-
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ку книжки як „взаємодія літератури і 

мистецтва”) його таланту поета-ху-

дожника. 

Дослідження здійснено у річищі між-

дисциплінарної парадигми, що дає Лесі 

Генералюк змогу отримати принципо-

во нові наукові результати, поповнив-

ши українську шевченкіану ефектив-

ним методологічним інструментарієм. 

На окрему розмову заслуговує опрацю-

вання та впровадження дослідницею 

категорійно-поняттєвого апарату, про-

дуктивного у з’ясуванні порушених у 

дослідженні питань, зокрема у моделю-

ванні взаємозв’язку літератури та ін-

ших різновидів мистецтва (екфразис, 

гіпотипозис тощо).

У першому розділі монографії здійсне-

но аналіз різнобічності Шев чен ко вого 

обдарування, всеохопність його за ці кав-

лень — від науково-прикладних до влас-

тиво мистецьких. Останній підрозділ 

змістово й методологічно дещо відхо-

дить від цих сюжетів; у ньому обґрунто-

вано у психофізіологічній площині кон-

цептуально важливу для авторки гіпоте-

зу щодо рівносильності діяльності лівої 

та правої півкуль головного мозку 

Шевченка як тонко диференційованої 

особистості акцентуйованого типу. При 

цьому авторка покликається на теорію 

функціональної асиметрії мозку й ви-

сновує, що йдеться про суттєвий чинник 

здійснюваного Шев ченком мистецького 

синтезу. З ті єю ж обставиною схильна 

пов’язувати дослідниця й Шевченкову 

спромогу тво рити інтеґрований образ-

концепт українства.

До речі, Леся Генералюк органічно 

фор мує та реалізує природну для себе 

україноцентричну позицію. Таке пози-

ціювання не звужує горизонти розгля-

дуваної теми, а окреслює чітку пер-

спективу дослідження, сприяючи його 

продуктивності.

 Такі самі смислові наголоси на інте-

ґративності та синтезі (авторка нерідко 

означає їх як «синкретизм», забуваючи 

додати рятівне у цьому випадку «нео-») 

подибуємо й у міркуваннях, розгорну-

тих у другому розділі. Виокремивши у 

світогляді Т. Шевченка такий вагомий 

його складник, як картина світу, Л. Ге не-

ралюк з’ясовує її своєрідність і заглиб-

люється в аналіз різнорідних чинників 

її формування. Головний висновок цієї 

частини дослідження: Шевченко у про-

цесі духовної саморозбудови зумів злю-

тувати зміст гетерогенних чинників у 

цілісну й послідовну світоглядну пози-

цію митця-пророка.

Складний композиційно й дуже на-

сичений змістово третій розділ книж-

ки. У вступі авторка була змушена 

констатувати риторичність тверджень 

щодо вписаності творчості Шевченка у 

тогочасний європейський культурний 

контекст, щодо впливів Біблії, антич-

ності, Ренесансу тощо на творчу пози-

цію митця (с. 7). Тому дослідниця бе-

реться за вдумливе й дуже деталізоване 

з’ясування того, як саме Шевченко 

опановував набутки світової та україн-

ської культури, яким є його внесок до 

акультурації цих здобутків, їх інкорпо-

рації до парадигми національного бут-

тя. Величезний обсяг опрацьованої за-

рубіжної та національної літератури, 

нерідко вперше залученої до наукового 

обігу в царині української гуманітарис-

тики, глибина її осмислення дали Лесі 

Генералюк змогу реконструювати у всьо-

му багатстві значущих деталей той 

мистецький і — ширше — культурний 

контекст, в якому народжувався й реа-

лізував себе універсалізм Шевченка. 

На широко й щедро змальованому тлі 

мистецько-культурних процесів Євро-

пи та Росії XIX сторіччя авторка нама-

гається обґрунтувати поєднання у твор-
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чій позиції митця споріднених, та все ж 

особливих ренесансної та романтичної 

традицій. Сприяє такому поєднанню, 

на її думку, афективно-синестезійний 

тип особистості Шевченка.

І ще одна думка важлива у цьому роз-

ділі для дослідниці — думка про універ-

салізм митця як прикмету художньої 

культури XIX сторіччя. Цим наголосом 

не знято питання про унікальність Шев-

ченкового мистецького універсалізму, а 

радше продемонстровано його закорі-

неність у культурі доби.

Внутрішньо єдиними є два наступні 

розділи книжки. У четвертому розгля-

нуто взаємодію мистецтв як проблему 

теоретичного мистецтвознавства. І зроб-

лено це не у спекулятивній манері, а з 

постійним звертанням до аналізу твор-

чої практики Шевченка. Тут оприявне-

но послідовно реалізовувану авторкою 

настанову на пріоритет конкретно-за-

гального щодо абстрактно-все за галь но-

го. У п’ятому розділі знаходять своє за-

стосування теоретичні напрацювання 

попереднього розділу: проаналізовано 

художницьке в літературній творчості 

Шевченка й літературне в його образо-

творчій спадщині. Дослідниця демон-

струє внутрішню пов’язаність першого 

й другого через аналіз таких феноменів, 

як екфразис, гіпотипозис, автоілюстра-

ція, літературні ремінісценції в обра-

зотворчому мистецтві тощо. Щодо ремі-

нісценцій, то на особливу увагу заслу го-

вують ориґінальні вдумливі й ви гадливі 

інтерпретації Шевченкових серій «Те-

ле мах — Діоген» і «Блудний син». Що-

правда, захоплюючись цим віртуозним 

мистецтвознавчим аналізом, авторка 

іно ді надає йому певної самодостатнос-

ті, автономізує його щодо головних сю-

жетних ліній книжки.

В останньому розділі праці Лесі Ге не-

ралюк літературна та образотворча спад-

щина Шевченка постає як єдине ціле, 

своєрідно структуроване наскрізними 

уні версальними образами-кон цептами, 

визначеними як іконічними, так і вира-

жальними прикметами. Зна ч ну частину 

шостого розділу становить детальний 

глибокий аналіз образу-кон цепту дерева 

у творчості Тараса Шев чен ка.

Шкода, що у стислих висновках не 

знайшла бажаного підсумування вине-

сена у заголовок книжки тема універса-

лізму Шевченка. У них наголос зробле-

но на взаємодії мистецтв у творчості 

Шевченка й необхідності її міждисци-

плінарного розгляду. Своє бачення Шев-

ченкового універсалізму авторка резю-

мує у «Вступному слові». І завершує це 

резюме дуже промовисто: «Дослідження 

постаті Шевченка... дає змогу побачи-

ти, що природа його універсалізму по-

лягає не лише у багатогранності талан-

ту чи комплексі набутих ним навичок і 

знань, а першочергово у його здатності 

інтеґрувати в собі різні культурні й цін-

нісні системи, відшукувати глибинну 

логіку й взаємопов’язаність всього су-

щого, використовуючи цей процес ста-

новлення себе як особистості задля ці-

лей становлення української нації як 

суб’єкта історії» (с. 12).

Рецензована книжка має вади — на-

явні прорахунки у структуруванні тек-

сту, подеколи має місце домінування 

суто мистецтвознавчих наголосів у між-

дисциплінарному синтезі; загалом текст 

перенасичено запозиченою лексикою, 

й не лише термінологічною; подибуємо 

не помічені ні авторкою, ні редактора-

ми некоректні поняттєві конструкції 

то що. Проте я дозволю собі детальніше 

повернутися до цих та інших авторських 

і видавничих огріхів за іншої, відповід-

нішої нагоди.

Тут обмежуся тільки ось яким мірку-

ванням. Мені здається, що у міждисци-
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плінарному дослідженні, здійсненому 

Лесею Генералюк, надто скромно пода-

но філософську складову. Зазвичай у 

міждисциплінарному синтезі філосо-

фії належить роль не тільки інтеґрато-

ра (че рез контекстуалізацію проблеми, 

ок рес лення її культурної значущості, 

тво рення концептів), а й критичної 

ре флексії щодо проблематизації пев-

ної те ми, щодо засад її дослідження та 

перспектив розгортання проблеми, а 

від так і забезпечення методологічної 

єднос ті дослідження (до речі, через 

виконання філософією цих функцій від-

бувається сьогодні, серед іншого, ре   фі-

лософізація наукового пізнання загалом і 

гуманітарних його галузей особливо). У 

контексті обговорюваного до слідження 

філософська складова могла бути ре-

презентована, з одного боку, загально-

філософською критичною рефлексією, 

а з іншого — естетикою. Адже ті коор-

динати, в яких реалізується єдність твор-

чих звершень Шевченка-поета і Шев-

ченка-живописця, є виключно коорди-

натами естетичними.

У тексті Лесі Генералюк кілька разів 

наголошено фаховість Шевченка-ху-

дожника. В естетичній же перспек тиві 

Шевченко б окреслювався як митець 

(це поняття виражає не фах, а покли-

кання — особливий антропо ло го-есте-

тичний статус людини), а не як «поет-

художник». Такий словесний «кен-

тавр» не здатен виразити долання 

фахової дуальності Шевченка, нато-

мість поняття «митець (мистець)» спри-

яє пе реве денню дискурсу в естетич-

ний реґістр і розгляду літературної та 

об разотворчої його діяльності як різ-

них мистецьки, але гомогенних есте-

тично царин самоздійснення худож-

нього генія.

Я схильний бачити при розгляді твор-

чості Шевченка (як наполягав Дмитро 

Чижевський) в єдиних естетичних ко-

ординатах, у посиленні естетико-фі-

лософської складової міждисциплінар-

ного синтезу одну із запорук успішного 

продовження вдало розпочатого Лесею 

Генералюк дослідження.

Воно сміливе за масштабом обраної 

авторкою проблеми і реалізованої нею 

мети, за ґрандіозним обсягом аналізо-

ваного емпіричного матеріалу, за нетра-

диційними у шевченкознавстві смисло-

вими наголосами в отриманих дослід-

ницею наукових результатах.


