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КОНЦЕПТ КАТАСТРОФИ КРІЗЬ ПРИЗМУ СПРИЙНЯТТЯ СПАДКОЄМНОЇ ОСНОВИ 

 

Summary 

In the article the concept code of paradigm is examined «catastrophe» (death), which an 

unexpected calamity, event, having in itself energy of catharsis as a result of death one or certain 

amount of people, is underlaid (death of Christ, tragedy of the Jewish people etc.). Koncept of 

Catastrophe is examined through the prism of understanding of the inherited basis and contains the 

precedent accenting.  
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Анотація 

У статті розглядається понятійний код парадигми «катастрофа» (загибель), в основі 

якої лежить несподіване лихо, подія, що має в собі енергію катарсису як наслідок загибелі 

однієї чи певної кількості людей (смерть Христа, трагедія єврейського народу тощо). 

Концепт Катастрофи розглядається крізь призму розуміння спадкоємної основи та містить 

прецедентне акцентування. 

Ключові слова: Катастрофа, катарсис, знак Долі, загибель. 
 

Аннотация 

В статье рассматривается понятийный код парадигмы «катастрофа» (гибель), в 

основе которой лежит неожиданное бедствие, событие, имеющее в себе энергию катарсиса 

как следствие гибели одного или определенного количества людей (смерть Христа, трагедия 

еврейского народа и т.п.). Концепт Катастрофы рассматривается сквозь призму понимания 

наследственной основы и содержит прецедентное акцентирование. 

Ключевые слова: Катастрофа, катарсис, знак Судьбы, гибель. 
 

Понятійний код парадигми «катастрофа» грецькою мовою в українськомовній 

інтерпретації означає загибель. Її призводить, як правило, нечувано несподіване лихо, що 

спричиняє винятково тяжкі наслідки, себто кінцеві руйнування сущого й неживого на землі. 

Воно Ŕ в основі своїй Ŕ містить, якщо вести мову про конкретну подію, енергію катарсису, під 

яким розуміємо очищення емоцій, пристрастей. Іншими словами, звільнення душі від тіла несе 

з собою так звану когерентність, власне, здатність до зчеплення різних чинників, що зумовлюють 

смерть однієї людини або певної кількості людей, але Ŕ не людства загалом. Звідси Ŕ гранично 

окреслені рефлексії, які постають з Катастрофою, приміром, європейського єврейства, що мала 

місце у дивовижно нещасливому XX столітті. Цій події присвячена значна наукова література; 

проте видається, що ця проблема матиме вічне продовження. Адже над ним тяжіє тінь шести 

мільйонів  субřєктних носіїв єврейської нації: вони віддали своє життя на рівні усвідомлення 

сумління, а не постулатів що проступають з непреславних ŖНюрнберзьких законівŗ, опублікованих 

15-16 вересня 1939 року. Йдеться про чин на рівні акції. Аналогічний чин усвідомлення зримо 

утверджує, наприклад, факт повстання у стінах Варшавського гетто від 19 квітня-16 травня 1943 

року, коли 750 повстанців, очолюваних Мордехаєм Анилевичем /1919-1943/, майже упродовж 

місяця були на сторожі образу ŖМаген-Давидаŗ і впали під лавиною вогненної стихії. Проте тут 

ведемо мову не про героїзм тих, хто став на прю зі смертю, щоб захистити гідність народу. 

Радше прагнемо закроїти бесіду про сутність Катастрофи як домінанти, витоки якої нуртують у 

джерелах віри синів Ізраїля у сполуці зі знаком Долі. 

У цьому звřязку доречним буде паралель, яку увиразнив Тарас Шевченко у знаменитому 

ŖПосланіїŗ, адресуючи його ŖІ мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не 

в Україні моє дружнєє посланієŗ. Примітно, що неминущий пророк України звертався 

передусім до мертвих, аби живі дізнались про безперервність буття народу по горизонталі з 

проекцією на істину:  
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ŖНема на світі України. 

Немає другого Дніпра…ŗ  

Поза всяким сумнівом, Шевченко вřязав Ŗмертвихŗ з минулим, виказуючи живим 

дороговказ у часі і просторі в майбутнє. ŖАдже нація, за слушним твердженням Ярослава 

Ісаєвича, перед якою нема майбутнього, втрачає сенс і сучасність у виміріŗ (1-48). 

Варто наголосити: нація єврейська за всіх часів не була аморфним скупченням людей, бо 

євреї Ŕ навіть за найбільш несприятливих обставин Ŕ не відмовлялась, як на загал, від спадкоємної 

основи, що являла собою безперервність розвитку, формування нових ланцюжків субřєктивної 

вертикалі. Либонь, цю деталь мав на оці німецький письменник Леонгард Франк, коли увиразнив 

так зване Ŗсповільнення поступуŗ Ŕ властива риса європейського єврейства. ŖMir ist es wurscht. Er 

dachte im Zug: „Allen Trosrlosen, die den, den sie liebten, verloren haben, sei es zur Trost gesagt, daß Zeit 

tielt, hilft und heiltŖ. Ŕ Nur ZeitŖŗ (L. Frank. «Links, wo das Herz istŖ; «Мені цілком байдуже. Він 

роздумував у потязі: «Усім розпачливим, які його, саме його лоюбитли і які його втратили, слід 

сказати потішне слово про те, що час поділяє, допомагає і лікує. Тільки час.» Л.Франк.»Ліворуч, де 

серце»). В іншому творі, зокрема, ŖDie Jünger JesuŖ  Франк формує думку про обřєктивність 

названої ознаки: ŖWenn Anton will, gib ihm im meinen Namen. Mir ist es schließlich wurscht, ob ich 

Lebbaus bin oder Judas Ischaristŗ; «Якщо Антон хоче, то дай йому від мого імені. Мені, власне, 

цілком байдуже, чи я Леббаус, чи Юда Ішаріот»). В аналогічних випадках йдеться, за слушним 

спостереженням професора Анатолія Нямцу, визначного дослідника традиційних художніх 

моделей, про своєрідний підступ до «переакцентування» (2-11) оповідної версії. 

Так, чимало євреїв має своєрідний апокаліпсис у світі, отруєному ненавистю, що не 

межує з обороною душі у світлі Псалмів Давида. Тому й навертаємося до трактування віри та її 

спадкоємної основи, яка містить стрижневу позицію Ŕ прагнення до свободи. Щоправда, 

Катастрофа не була б у таких гігантських вимірах, коли б невинно убієнні не вбачали більше 

сенсу в смерті, ніж у народженні. У цьому контексті напрошується уявне зіткнення до вічного 

вільнодумства, що диктувало, як це аргументовано довів Карл Еміл Францоз (1848-1904) у 

творі «Ein Kampf ums Recht» («Боротьба за право»), реальний вихід іудея на свободу Ŗу шатах 

смертіŗ. Цим досягався ефект внутрішньої урочистості Ŕ дикція для душі єврея: він був і залишався 

Людиною всупереч закодованому знаку Долі. Ця, кажучи декларативно, запрограмованість 

присутня не тільки в Давидових Псалмах; вона рельєфно виокремлена, наприклад, у Божественній 

пісні Ŕ поемі ŖБгагавадгітаŗ, одній з найвидатніших памřяток індійського епосу й філософської 

думки людства, створеної біля двох з половиною тисяч років тому. ŖТой йогин, хто діло вершить, 

не жадатиме плоду. Не кинувши огнище хатнє, не зрікшись роду…ŗ Ŕ ось ідеал усвідомленої 

свободи для людської особистості, яка має віру й вірність роду одноплемінників, духовно 

вдосконалюючись воднораз на шляху до Бога (3-3). В імřя такої віри можна піти на вівтар, зберігши 

світло життя для інших. Хіба не тому Мойсей з поеми ŖМойсейŗ французького поета Альфреда де 

Віньї випрошує в Бога смерть як свій рятунок? Могутня постать, наділена Богом чудодійною 

силою, а в устах велета-надлюдини не дзвінке прохання: 

Я велет! Під стопою всі держу народи, 

Моя рука в гріб мече й животворить роди. 

Дарма!... Самотній, Пане, як живу, хоч сильний. 

Позволь, щоб огорнув мене вже сон могильний. 

Смерть з небес, ніби випромінює віру людини в кращі начала життя на землі, де, як 

відомо, кривда передує і тільки навздогін Ŕ часом торжествує справедливість. Звідси Ŕ 

переконаність автора цих рядків: крізь призму цієї тези розумів Тарас Шевченко смерть Ісуса 

Христа Ŕ Сина Божого, який стався чоловіком і вмер на хресті задля порятунку людства. 

Творця відомої поетичного тексту ŖВо Іудеї во дні ониŗ, написаного Шевченком 24 жовтня 

1859 року, хвилювали дві природи Ісуса Христа Ŕ Божа й людська. Тому, що вони також 

єднались в одну органічну сполуку саме лінією Віри в можливість праведного життя людини на 

землі. Щоправда, останні Ісусові слова, мовлені на порозі смерті, були висловлені Христом 

говіркою матері Ŕ Марії, себто арамейською мовою: ŖБоже, Боже, чого ж ти мене покинув?ŗ Тут 

міститься вагомий компонент надінтерпретації; адже насправді  це риторичне  запитання має 

інше адекватне тлумачення акту дієслова: «Татусю, татусю, чому ж Ти забув про мене?». Так, 
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чин дієслова контекстуально наскрізь пройняте гіркою печаллю, тим невиплеканим смутком, 

що належить до людської природи сина з роду Давидового.  

Печать невідворотності має місце, хоч її знак і висвітлює аура Воскресіння розіпřятого на 

хресті чоловіка. Бо ж добро відомо: той, хто воскрес для життя, більше Ŕ не вмирає. Але 

Катастрофа відбулася. Можливо, саме тому Шевченкова імперативність (ŗВоскресну я! Ŕ той 

пан вам скаже. Ŕ Воскресну нині!ŗ) нагромаджує напругу і наперекір руйнівним силам 

Катастрофи містить заклик, що слугує обřєктивізації пізнання Божої ласки Ŕ від її 

самообřявлення до позитивного чи відřємного для України Ŕ у Шевченковому розумінні 

богогласного призначення. В його художньо довершеному творі ŖОсія.ŗ Глава XIУŗ 

розгортається риторичне запитання, адресоване Господу, чим відповідною системою координат 

спричиняється ефект Відкуплення перед стіною Катастрофи: 

Погибнеш, згинеш, Україно, 

Не стане знаку на землі, 

А ти лишалася колись 

В добрі і розкоші! Вкраїно! 

Мій любий краю неповинний! 

За що тебе Господь кара, 

Карає тяжко? (ŗОсія. Глава XIУŗ).  

Такою однозначною інтерпретацією Тарас Шевченко викристалізовує триєдність 

природного циклу буття людини (народження Ŕ зřява, становлення Ŕ смерть, а з нею і відхід Ŗу 

кращі світиŗ), тобто у найширшому планетарному контексті. Основу увиразненого тут 

тлумачення мотивів зі Святого Письма складає Віра, що зумовлює безпосереднє сподівання на 

Христове Воскресіння, яке воплотилося Ŗзгідно з Писанням ŗ. Поняття вичерпності правомірне 

як чин Воскресіння, що під пером українського поета, як правило, чітко індивідуалізований, 

закодований на добрих намірах і зримих ділах Творця з проекцією на ŖЯ Ŕ Особуŗ. Від її імені 

виростає висхідна міні-молитва, що зосереджує головну увагу на конкретику явлення, 

достовірний час воскресіння ŖЯ Ŕ Особиŗ після пережитої Катастрофи: 

Воскресну нині! Ради їх, 

Людей закованих моїх, 

Убогих, нищих…Возвеличу 

Малих отих рабів німих! 

Я на сторожі коло їх 

Поставлю слово. (ŗПодражаніє II псалмуŗ) 

Подібне трактування Катастрофи не несе розпуку, а радше є вісником животворної 

сповіді про живе, хоч і мовиться про Розпřятого Сина Марії.  

І помолилась в перший раз 

За нас Розпřятому. І спас 

Тебе розпřятий син Марії. 

І ти слова його живії  

В живую душу прийняла.  

І на торжища, і в чертоги 

Живого істинного Бога 

Ти слово правди понесла. (ŗНеофітиŗ). 

Чи є потреба наголошувати, яким дужим згустком мислезмісту мислеформи та антитези 

має бути архетип молитви предків Ŕ синів Ізраїлевих? Їхній голос почув український поет, а 

відтак по-шекспірівськи конгеніально передав нащадкам Давида, створивши часову й 

просторову єдність поколінь. У цьому також полягає сила художнього мислення Кобзаря, бо 

він зафіксував предметний для людства, у тім числі й для українців та євреїв, символ свободи, 

що, на жаль, нерідко драматично розмежовує недержавотворчі народи. Адже слабкий толерує 

сильного, але шляхетного пошанування (толеранції)  у зворотньому напрямку у природі годі 

шукати. Звідси Ŕ такий прозорий моральний імператив Шевченкового висновку, якого поет 

дійшов, приміром, у виїмково цікавому (з огляду на художній ефект) вірші ŖЧи ми ще 
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зійдемось знову?ŗ Ні, не уникнути Катастрофи, якщо життя подібне на смерть у найрізно-

манітніших проявах, зокрема, вселенський голодомор в Україні на початку 30-х років і 

голокост євреїв наприкінці 30-х Ŕ першої половини 40-х років. До речі, сутність формули 

ŖВстань і живиŗ Тарас Шевченко обґрунтував ще в 1847 році, коли писав про розлад 

перспективи Ŕ зв'язок між любовřю і Вірою, що творять цілісність: 

Свою Україну любіть, 

Любіть її … Во время люте, 

В останню тяжкую мінуту 

За неї Господа моліть  (ŗВ казематіŗ). 

Звісна річ, мовиться про поетове звернення до живих, яким краще боротися за життя, а не 

боротися на смерть… У цьому сенсі доречне, як на мій погляд, зіставлення обřєднуючого 

промислу спасіння людей з конкретним умилостивленням, висловленим святим Павлом у 

ŖПосланні до євреївŗ: ŖЛюди клянуться більшим від себе, і всякі їхні суперечки закінчуються 

клятвою для ствердженняŗ, бо ж Ŗнація Ŕ якір душіŗ (ŗДо євреїв, 6,16ŗ). Тому й не дивно, що 

рабі Гамліель свідчить: ŖЩасливе те покоління, в якому великі вміють слухати малихŗ.  

Шевченкове письмо Ŕ це жертовний уклін не тільки його співвітчизникам-українцям, але 

всім лицям доброї волі, які б повинні знати про сущу Україну як землю обітовану, бо ж ŖНема 

на світі України, немає другого Дніпраŗ (ŗІ мертвим, і живим, і ненародженим землякам своїм в 

Україні і не в Україні моє дружнєє посланієŗ). У цьому письмі нема жодної агресивної статики; 

тут нуртують студено чисті джерельця палкої віри, коли ŖВ своїй хаті своя правда. І сила, і 

воляŗ. Вона, ота всемогутня віра, підсилюється Шевченком так званим зворотнім резонансом 

сприйняття факту, події, явища. Рецепція диктує висвітлену благородну правду: ŖПравдою 

торгують. І Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма…ŗ Отже, маємо примітну й 

завжди осучаснену актуальну істину, що розкриває суцільний зворотній зв'язок Ŕ це характерна 

риса чи ознака, власне, для багатьох поезій Тараса Шевченка і, зокрема, тих, де стержневим є 

кодовий знак Вседержителя, Всевишнього, себто код як доказ:  з вірою чи без віри настане 

Катастрофа. Адже зло, на жаль, вивищує віра передусім над недержавотворчим народом, який не 

має своєї держави як субřєкту історії. Тому над євреями тяжіла, мабуть починаючи від перших 

сторінок літопису іврімів та епохи Авраама (біля 1900 року до н.е.), злощасна тінь Катастрофи. 

Скажімо, годі шукати в історії, приміром, англійців навіть приблизно подібних ілюстративних 

свідчень, хоч вони й не мали таких гуманних правочинних актів-законів, які уклав володар 

Месопотамії Хаммурапі Авраам. Проте Кодекс Хаммурапі, що значиться першим в історії людської 

цивілізації документом, який покликаний захистити людину від несправедливої Катастрофи, не 

врятовував синів Ізраїля упродовж віків. Та повернімося від привидів Авраама та похованої в 

пещерах Махпели його дружини Сари, до причинної антитези, що міститься в художній скарбниці 

Шевченка-мислителя. Так, в його поезії ŖМинають дні, минають ночіŗ знаходимо первісну 

безпосередність молитовної логіки пояснення людського страждання. Намоленого всуціль 

страждання. На перший погляд, монолог, яким поет виразив стан і зойк душі, підпорядкований 

алогічності, але тільки Ŕ на перший погляд. Бо український поет розмірковує не про себе, а про 

цілий народ Ŕ упосліджений, уярмлений, убитий примхами царів і царенят, у тім числі й сучасних 

телепнів «із золотими копитами». Ось Ŕ це болісне освідчення з глибинним змістом: 

Доле, де ти! Доле, де ти? 

Нема ніякої!  

Коли доброї жаль, Боже, 

То дай злої! Злої! 

Процитовані рядки лягають в альтернативний ряд з формулою ŖБути чи не бутиŗ Вільяма 

Шекспіра (4-312). Повноцінне розкодування  змісту наведеної сполуки звучить: «Жити чи не 

жити» Ŕ ось питання! Сутність Шекспірової дилеми полягає, за обřєктивним спостереженням 

О. Анікста (5-102), не у питанні, а, в першу чергу, в утвердженні сумніву, тобто боротися проти 

зла Ŕ значить Ŗбутиŗ, а ухилитись від боротьби Ŕ означає Ŗне бутиŗ. Звідси Ŕ Шевченкова 

квінтесенція ŖКоли доброї / себто Ŕ долі Ŕ М. З / жаль Боже, то дай злої! Злої /ŗ не містить 

сумніву і означає Ŗбутиŗ, Ŗжитиŗ навіть тоді, коли реалізувалася вся дія Катастрофи (6-255; 284; 

436; 442; 463). Для пречистої Марії розпřяття єдиного сина Ŕ безумовна Катастрофа. Однак 
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вона мусить жити, бо Мати Ŕ рушійна й вірогідна основа життя. До речі, Шевченкова поема 

ŖМаріяŗ найкращим чином засвідчує факт: український поет був не тільки знавцем, але й 

тонким тлумачем Біблії, зокрема, Старого Завіту Святого Письма (7-11; 14). 

Аналіз текстових структур дає можливість дійти висновку: Катастрофа та її сутність 

набуває особливої значущості у світлі трактування віри знаком Долі. За її береги необхідно 

боротися так, як змагався Мойсей Ŕ син Іохаведи та Амрама. Концепт катастрофи, якщо його 

розглядати крізь призму розуміння спадкоємної основи, містить прецедентне акцентування, яке 

сприяє розширенню аргументації переваг реального над умовним. Звідси Ŕ морально-етичний 

аспект «призначеного випробування» (згадати б зокрема, сполуку «Небесна Сотня» як 

узагальненого поняття з проекцією на ідейно-мотивований потенціал конкретної історичної 

події), коли індивідуальна свідомість спроможна обřєктивувати масову свідомість. 
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