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АНТИЧНА ТЕМАТИКА В МАЛЯРСЬКИХ 
ТВОРАХ ШЕВЧЕНКА ЧАСІВ ЗАСЛАННЯ

Ще до викупу з кріпацтва протягом 1835-1857 рр. Шев-| 
ченко створює малюнки на античні теми: «Смерть Лук- 
реції», «Аполлон Бельведерський», «Геракліт», «Архітек
турні барельєфи» (олівець), виконує композицію «Олек
сандр Македонський виявляє довір'я своєму лікареві 
Філіппу» (акварель, перо, туш), «Смерть Віргінії». До 
1836-1837 рр. відносяться також малюнки Шевченка, зга
дані в повісті «Художник»: «Маска Лаокоона», «Голова 
Люція Бера», «Голова Генія», «Германік», «Фавн, що тан-1 
цює», «Смерть Сократа», «Мідае, повішений Аполлоном»,] 
а також композиція «Едіп, Антігона та Полінік» [3, т. 4, 
148-149, 152]. Виконані в академічній манері, вони 
відзначаються тонким проникненням художника у світ 
античної міфології та історії.

Проте найглибшу інтерпретацію отримує антична проб
лематика в мистецьких творах Шевченка часів заслання .Я 
У Новопетровському укріпленні він створює серію ма
люнків, віднесених дослідниками до літа 1856 року. [1, 68- 
71; 2, 122-123]. З десяти («Телемак на острові Каліпео», 
«Робінзон Крузо», «Благословіння дітей», «Самаритянка»® 
«Киргизка», «Мілон Кротонський», «Нарцис та німфа 
Ехо», «Св. Себастіан», «Умираючий гладіатор», «Діоген») 

п ять на античну тематику. Античні сепії узагальнюють 
ключові лінії всієї творчості Шевченка останніх літ: са
мотність і сенс життя на чужині (сепія «Телемак на ост
рові Каліпео»), доля сильної особистості, приреченої на 
жахливу смерть у кайданах (сепія «Мілон Кротонський»). 
метаморфоза самозакоханості (сепія «Нарцис та німфа 
Ехо»), ганебно-страшна смерть на очах жорстоких та бай ] 
дужих чужинців (сепія «Умираючий гладіатор»), трагедія
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самотнього мудреця, ізольованого від суспільства (сепія 
«Діоген»).

Героями сепій виступають відомі міфологічні та 
історичні постаті: Телемак, син многостраждально-
блудного Одіссея, славетний давньогрецький атлет Мілон 
Кротонський, шестикратний переможець на олімпійських 
іграх (VI ст. до н.е.), міфологічний самозакоханий Нарцис 
з німфою Ехо та примхливий своїм способом життя 
філософ Діоген (У-ІУ ст. до н.е.). Долі цих постатей дивно 
зливаються у творчому горнилі художника і переп
літаються з його життям.

Сепія «Телемак на острові Каліпео» створена за сюже
том популярної в той час книги французького письмен
ника Ф. Фенелона «Пригоди Телемака, сина Одіссея», 
перекладеної на російську мову. Малюнок Шевченка 
інтерпретує момент перебування Телемака на острові 
Каліпео, яка сім років не відпускала Одіссея зі свого по
лону, обіцяючи йому безсмертя. Огорнений тугою за ми
лою Ітакою та близькими людьми, Одіссей залишився 
непохитним у пошуках батьківщини. Телемак полюбив на 
острові німфу Евхарисію. На малюнку Шевченка Телемак 
сидить у печері, біля нього розкидані кістки. До печери 
сполохано заглядає німфа. Вихід з печери переходить у 
панораму широкого, високого та ясного світу, контраст
ного до печерної темряви. В очах Телемака задуманість і 
нерішучість. Кістки натякають на можливий кінець сина 
Одіссея.

На сепії «Мілон Кротонський» олімпійський силач 
прикований до пенька защемленими руками. На обличчі 
Мілона жах та мука. Шевченко передає той момент з жит
тя велета, коли він, вже немолодий, бажаючи руками 
Розірвати пень, якого не змогли розколоти лісоруби, став 
жертвою підступного пня. Морда лева з жадібними очима, 
втУШіеними в Мілона, натякає на страшний кінець сила- 
Ча' Образ Мілона виразно перегукується з образом нещас- 
°го солдата із сепії «Кара колодкою».

«їйЄПіЯ ^Нарцис та німфа Ехо» створена на сюжет 
еТамоРфоз» Овідія [ПІ, 350-510]. Події відбуваються у 

»  екотливий полудень», на полюванні в лісовій гущавині 
1НЯВИЙ ліс охоронцем був від пекучого сонця» —
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«Метаморфози», III, 412).1 Відлучившись від друзів, кра 
сень Нарцис забрів у мальовниче місце. Перед тим вц 
знехтував любов'ю багатьох молодих людей та німфи Ехо 
Зневажена юнаком у дикому лісі, знесилена від марня 
надій на взаємність, вона сохне, перетворившись | 
безтілесний звук, який переслідує Нарциса («Метамор 
фози», III, 370-401). Хтось з ображених підняв до небеї 
руки: «Сам хай полюбить, та хай дотягтись до своєї лю 
бові не зможе» («Метаморфози», III, 405).

Розповідь Овідія, насичена драматизмом, сповнені 
трагічним перебігом подій, у сепії Шевченка лаконічні 
пом'якшена, її акценти психологічно зміщені живописна 
ми засобами, проте деталі колоритно витримані. Спекот 
ливий день у темній лісовій гущавині переданий соняч 
ним промінням, що пробивається крізь лісові нетр 
світлими плямами. На коренасто-тінявому фоні розлогоп 
дерева великим планом виділяється оголений торс («над 
різьблений мармур пароський») прекрасного юнака, схи 
леного над дзеркально-чистою водою («Чистої хвилі ста 
мок течією сріблястою вився»). Прилігши на березі стр; 
мка, юнак милується собою («у своє відображення вт 
пивсь очима») серед латаття та водяних квітів. Право* 
рукою він тягнеться до зображення на воді («Рветься де 
себе ж таки», «Скільки разів поривався шию точену обня
ти»), ретельно виписаного Шевченком за Овідієм. Обви
тий листками мисливський жезл перед Нарцисом і собай 
з лівого боку атрибутують полювання. Праворуч юнака 
з-за розлогого дерева, прекрасна в тілесній подобі німф 
Ехо, відхиливши віття, з цікавістю спостерігає за Нари» 
сом. Собака також здивовано поглядає на свого господа 
ря. Тільки Нарцис нікого та нічого не помічає («19 
безтілесну красу, в незворушну задавлений воду» 
«Метаморфози», III, 439). Краса Нарцисового тіла ка
нонічна.

Пластика малюнка в академічній манері письма, тісни 
контакт з класичним стилем «Метаморфоз» Овідія, їх с» 
жетом, мажорно-змовницький характер розповіді 
ченка, перевага світла над тінню (все-таки метаморфоза! 
не смерть -- життя у квітці!) виділяють сепію «Нарцис і

1 «Метаморфози» Овідія цитуються у перекладі А. Содомори- 
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}фа Ехо» з десятки сепій часів заслання і з п'яти анти-

®^е'пія «Умираючий гладіатор» передає останні хвилини 
~ra гладіаторів на римській сцені. На передньому плані 
еможений благально простяг праву руку вперед до 

ПЄРпслокого натовпу. Біля нього мертве тіло ще одного 
«щасного. На їх фоні, спиною до глядача — постать тре- 
неого гладіатора з витягнутою в бік імператорської ложі 
т̂ кою; Ave Caesar (imperator) morituri te salutant — 
«Привіт, Цезарю (імператоре), ті, що йдуть на смерть, 
вітають тебе». На нього чекає такий самий кінець. Життя 
у неволі та кайданах породжувало низку подібних 
асоціацій--

Відірваність від рідної землі загострила проблему сенсу 
життя на чужині, посилила інтерес до самого себе. В 
останній період творчості Шевченка, в «неволі лютій» 
аналіз власного «я» зростає, підвищується прагнення 
пізнати самого себе, зафіксованого в безлічі автопортретів 
(їх майже 60). Співзвучні з автопортретами пізнього Ремб
рандта, вони носять інтроспективний характер, об'єдную
чись загальним циклом «Пізнай самого себе».

Остання сепія «Діоген» з десятки, пронумерованої ру
кою удожника, перегукується з серією його автопортретів 
най адекватніше. Діоген зображений напівлежачим у бочці. 
Світло каганця, затулене рукою філософа від глядача, 
освітлює його заросле обличчя і обрезкле тіло. З каганцем 
вдень, на багатолюдній афінській площі Діоген шукав лю
дину. Друга рука філософа, висунута з його оселі, вказує 
пальцем на жука, що сміливо прямує до філософа в бочку.

Сепія побудована на різкому контрасті світла й темря
ви, контрастність пронизує всю образну систему малюнка. 
Вгорі бочки, на розпливчатому зображенні сови, священ
ної птиці мудрої Афіни, як два вогники-світлячки 
виділяються її прозорливі очі, що контрастують з вогнем 
Дивакуватого філософа. Між низом бочки, освітленої ка
ганцем, та її верхом — безпросвітна темрява. Верх бочки з 
с°вою символізує вершину божественно-недоступного 
розуму, НИЗ — хибний досвід людини в  пошуках істини.

ианець — тільки відбиток істинного світла. Тому низ 
оочки протиставляється верху, полум'я каганця — мудрим 
°нам сови, а сама священна птиця у незворушно- 
сиокійній позі — нікчемно-метушливому жуку. На ма-
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люпку Шевченка нікчемний жук ближчий Діогенові 
мудра сова.

Шевченкова інтерпретація сенсу життя та пізнац 
ютини в сепії «Діоген» сягає найглибших пластів стт 
грецької культури, ії філософської думки. Вона яскії 
ілюструє Платонове вчення про світ істинних Ідей т  
формованих у людському. Крім того, сепія ’ноо 
інтроспективний характер. Вона розкриває точку
І  ї  1 Р Т т Р О Г іЦ 'С Ї  ІЛ О  т л т г т п .  .V ----  . . . _______   ?   • "
ттт * рудзгчргіізсіь г и д к у
Шевченка на людину, ізатьовану від суспільства, демон 
погляд на світ з «незамкнутої тюрми», аналогічний] 
способу життя старогрецького філософа, що сам при, 
себе на жалюгідне існування. Сова як символ мудї 
об єднує концепцію трагедії Шевченка та Діогена. Мал 
нок «Нарцис та німфа Ехо» також виражає інтроспекці 
проте зовнішньо-споглядальну. В інтерпретації Шевчеи 
самозакоханість Нарциса комічна.

Сепія «Діоген» висвітлює найтрагічніший сенс люді 
кого життя та пізнання істини у філософському аспекті.

*  * *

Неважко помітити, що всі ситуації в розглянутих ь 
люнках Шевченка орієнтовані на якийсь немотивоваї 
фатальний промах його героїв: життєвий прорахунок f 
вдачу, звичайний каприз Долі, перст Провидіння, бл 
душі чи просто error — «помилку». Крім цього, soi 
об єднуються і спільною проблематикою — комплексі 
неповноцінного життя з безглуздим кінцем. Безглузде п 
реоування Телемака в печері німфи. Безглузда смерть с 
лача Мілона в хащі лісових звірів. Безглузда любов" крас 
ня Нарциса до самого себе та його метаморфоза у квітк 
Безглуздий кінець гладіаторів на римській арені. Безглу 
до-нікчсмне життя Діогена в бочці. Вираз облит 
філософа засвідчує його крах. Античні сепії, безумовн 
продовжують проблематику притч про блудного сина. 1
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