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ПОЕМА « ГАЙДАМАКИ » – ВЕРШИНА РАННЬОЇ ІСТОРИЧНОЇ 

ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

Поема «Гайдамаки» посiдає визначне мiсце в творчостi поета. Поема 

написана і була видана вперше окремою книжкою в 1841 роцi з посвятою В. I. 

Григоровичу, секретаревi Академiï мистецтв, одному з учасникiв викупу поета 

з крiпацтва.  

Приводом до створення поеми «Гайдамаки» стала видатна iсторична подiя 

– селянське повстання 1768 р., глибокий iнтерес Тараса Шевченка до iсторiï 

Украïни. Джерелом для ïï написання Т. Шевченко використав наявнi тодi 

історіографічні праці « Iсторiя Малоï Росiï » Д. Бантиш-Каменського, « Iсторiя 

Русiв » невiдомого автора, «Iсторiя королiвства польського», роман польського 

письменника М. Чайковського «Вернигора» та ін. Значну роль відіграли 

народнi перекази про повстання, якi чув поет вiд старожилiв: « Про те, що 

дiялось на Украïнi 1768 року, розказую так, як чув од старих людей...» [2; с. 15], 

писав Шевченко у передмовi до поеми. В основу поеми вiн поклав оцiнку 

Колiïвщини й гайдамакiв, висловлену в народнопоетичних джерелах – 

переказах, пiснях, оповiданнях. 

«Гайдамаки» – складний за будовою твір, який має струнку композицію. 

У поемі два прологи: лірико-філософський та історичний («Інтродукція»), 

десять розділів, епілог, «Передмова» (що фактично є післямовою), звернення до 

передплатників книги («Панове субскрибенти») і «Приписи» (примітки, 

зроблені самим поетом).  

У вступі поет висловлює свої погляди на життя, мистецтво, бажання 

якомога щиріше й тепліше змалювати образи гайдамаків і заявляє, що героєм 

його поеми буде повсталий народ та його представник наймит Ярема.  

Поема «Гайдамаки» має двi сюжетнi лiнiï, які взаємодоповнюються і 

переплітаються. Перша має широке зображення гайдамацького повстання, 

друга – взаємини Яреми й Оксани.  

Епiлог є завершенням першоï сюжетноï лiнiï. У ньому йдеться про поразку 



гайдамакiв та про ïх нескоренiсть. У поемi все пiдпорядковано показовi причин 

наростання народного гнiву та великого розмаху повстання. Подiï 

розгортаються у швидкому темпi, картини йдуть у логiчнiй послiдовностi.  

У композиції поеми важливу роль відіграють ліричні відступи. Вони дають 

можливiсть поетовi висловити думки про подiï, своє ставлення до героïв твору. 

Т. Шевченко нiби живе з гайдамаками одними помислами й бажаннями, вiн i 

звертається до них, як до рiдних: « Сини моï, гайдамаки!» Автор показує 

пригноблених людей, що пiднялися на боротьбу, справжніми героями, 

творцями iсторiï.  

Натхненно оспівуючи героїзм народу у далекому минулому, Шевченко 

кидає докір своїм сучасникам за їх пасивність і рабську покору панам, прагне 

збудити у них дух боротьби за справедливість, енергію для боротьби проти 

гнобителів. Саме цьому підкоренню протиставлення героїзму дідів байдужості і 

покірності внуків, які «панам жито сіють». 

Головний герой твору – повсталий народ. «Гайдамаки» – поема 

полум'яного, грізного народного гніву, породженого соціальною і 

національною кривдою: 

...Замучені руки 

                        Розв'язались – і кров за кров, 

                І муки за муки! [3;с. 120] 

 

Шевченко змальовує сильних, мужніх людей, які піднялися на захист 

рідної України від польських панів-поневолювачів. Образ повсталого народу 

конкретизується в поемі в трьох героїчних постатях – Яреми Галайди, Максима 

Залізняка та Івана Гонти.  

Ярема Галайда – це збiрний образ українського повсталого народу. 

Звичайно, Ярема – образ романтичний, якому притаманні i гiперболiзацiя, i 

емоцiйнсість вислову: 

                                  А Ярема – страшно глянуть –. 

               По три, по чотири так i кладе… [3; с 148]. 

 

Переходом вiд романтизацiï до реалiзму є подання образiв Залiзняка i 

Гонти саме як «отаманiв... кривавого дiла». Шевченко не зупиняється перед 

зображенням рiзанини та кривавих розправ, яка була єдино можливою i 



справедливою вiдповiддю не менш жорстоким поневолювачам. У цьому 

проявляється його вiрнiсть вiдтворенню духу епохи.  

Сумно, страшно, а згадаєш –  

Серце усмiхнеться [3;с. 156]. 

 

Романтична гіперболізація характерів підтримується гіперболізацією 

подій. Приміром, найповніше змальовує Шевченко романтичний характер 

Гонти, коли в останньому розділі «Гонта в Умані» описано легендарний епізод 

страти Гонтою своїх дітей. Це не відповідає історичній правді, однак автор 

відтворив реальні погляди народу на вірність присязі своїй країні. 

Поема пройнята пафосом визвольної боротьби; вона містить алюзії, що 

допомагали читачеві усвідомити її сучасний суспільно-політичний підтекст. 

Романтичний характер твору влучно схарактеризував Леонід Білецький: 

«Вся поема, насичена червоною барвою швидких змін подій, робить враження 

панорами, зміни фрагментів, обірваних хвиль розбурханого моря, що захопило з 

собою й самого автора. Тому в ній так багато стихійних краси, велика сила 

трагічних моментів» [1, с. 35].  

Шевченко надавав великого значення своїй поемі «Гайдамаки». 

Переборовши цензурні перешкоди, він поспішив розіслати друковані 

примірники поеми передплатникам, аби не заборонила цензура її друк. Після 

виходу поеми (1841) поет продовжував працювати над її текстом, вносячи ряд 

змін із метою поглиблення патріотичного змісту і удосконалення художньої 

форми. 
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