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In the modern psychological context of social development, the problem of 

happiness has a priority as a sign of psychological well-being, an individual’s ecological 

status in the systems of “I – I”, “I – others” and “I - the world”. Therefore, it is 

particularly important to study national psychological achievements in this field and their 

inclusion into the modern psychological space. From the historical point of view, the 

problem of happiness at Ukraine was carefully psychologically considered for the first 

time by Taras Shevchenko, a brilliant poet. It is noteworthy, that the founder of modern 

national psychology G.S. Kostiuk analyzed Shevchenko’s psychological views in the 

middle of the twentieth century and discovered an unknown plane of the great poet’s 

creative work for the national psychology. The poet’s vision of happiness in the system 

of “I – others” and its interpretation in a dichotomous projection is quite interesting. This 

view explained in the modern words, as human-centerism in synergy with happiness, 

remains the unsurpassed pearl of Shevchenko’s creative heritage. G.S. Kostiuk also 

distinguished in the poet’s work the “labour – happiness” dichotomy, their 

interdependence. It is noteworthy that the poet also includes happiness into the mega-

system “people - the world”, considering it as a sign of his psychological well-being. 

 

У сучасному психологічному контексті суспільного розвитку проблема 

щастя має ранг пріоритетності як ознаки психологічного благополуччя, 

екологічності статусу особистості у системах «Я – Я», «Я – інші» та «Я – світ». 

Тому набуває особливого значення вивчення вітчизняних психологічних надбань 

та їх включення до змістовного поля сучасного психологічного простору. У 

контексті історіогенези зазначимо, що проблема щастя в українському просторі 

була вперше предметом уважного психологічного розгляду геніальним Тарасом 

Григоровичем Шевченком. Прикметно, що саме фундатор сучасної вітчизняної 

психології Г.С. Костюк у середині ХХ ст. здійснив аналіз психологічних поглядів 

Т.Г. Шевченка і відкрив для вітчизняної психології незнану ще площину творчого 

доробку Кобзаря. Понад 70 років тому, а саме – у 1949 році – він присвячує їм 

спеціальну працю «Психологічні погляди Т.Г. Шевченка» [1]. Враховуючи, що це 

перший аналіз з часу публікації цієї праці, вважаємо за доцільне здійснити у статті 

належне цитування. 
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Розкриваючи психологічні погляди Т.Г. Шевченка, учений акцентує: «В 

багатющій ідейній спадщини геніального співця українського народу, поета, 

художника, революціонера-демократа Тараса Григоровича Шевченка важливе 

місце посідають його думки про психологію людини» [1, с. 36]. 

Непересічною є висока оцінка Г.С. Костюка: «питання людської психології 

постійно цікавили Тараса Григоровича як художника слова і пензля, як мислителя і 

борця закріпаченого народу»; «знання людської психіки, проникливе розуміння 

людських вчинків і переживань, потрібне, вважав він, як поетові, письменникові, 

так і художникові»; «особливо важливим є знання людської душі для поета, 

письменника, бо тільки при його наявності вони зможуть перейти в зображенні 

людей від зовнішності до суті, «написать так, чтобы была видна правда, но правда 

опоэтизированная» [2, Т. IV, с. 349]» [1, с. 36]. 

Г.С. Костюк, навівши оцінку М.В. Гоголя як «истинного ведателя сердца 

человеческого», яку дав поет, зазначає: «Таким знавцем людини, її серця був сам 

Т.Г. Шевченко. У нього були свої погляди на психічне життя людини. Вони 

знайшли свій вияв як у його художніх зображеннях цього життя, так і в 

спеціальних висловлюваннях на психологічні теми» [1, с. 36]. 

Г.С. Костюк звертає увагу на глибину і всеосяжність бачення поетом 

складнощів і розмаїття психічного життя людини: «Тарас Григорович прекрасно 

усвідомлював усю складність психічного життя людини, безкраїсть і 

різноманітність його проявів. 

Як небо блакитне – нема йому краю, 

Так душі почину і краю немає, [2, Т. I, с. 91] – 

говорить він у пролозі до «Гайдамаків» [1, с. 37]. 
Особливо акцентує Г.С. Костюк на багатогранності бачення Тарасом 

Григоровичем психічного життя людини, усвідомлення складнощів його проявів. 
«Він не раз ставить у поетичній формі питання про походження цього життя, його 
смисл, про труднощі, на які ми потрапляємо, намагаючись його збагнути. 
Підкреслюючи складність, суперечливість психічного життя людини, наявність у 
ньому багатьох ще не розгаданих загадок» [1, с. 37], Г.С. Костюк віднайшов 
підтвердження того, що Тарас Григорович доцільно займався вивченням сучасної 
йому психології. Обговорення Т.Г. Шевченком проблем психології та філософії з 
відомими тогочасними ученими свідчить про високий рівень його психологічних 
знань. Так, Г.С. Костюк виокремлює таку думку: «Шевченко спеціально цікавився 
і психологічними питаннями, думав над ними, не раз їх обговорював з деякими 
своїми знайомими. В його щоденнику в запису від 21 квітня 1853 року ми читаємо 
[1, с. 36]: «Из театра зашел к Белозерскому и застал у него К.Д. Кавелина. С 
разговора о минувшей и будущей судьбе славян мы перешли к психологии и 
философии. И просидели до трех часов утра. Школьничество. Но очаровательное 
школьничество» [2, Т. V, с. 210]. 

Г.С. Костюк зупиняється і на питанні етичної свідомості і самосвідомості, 
мотиваційних інтенцій і емоційних переживань, які так геніально висвітлює поет. 
«Шевченко вказує на те, що моральні погляди, переконання і прагнення людини 
стають невичерпним джерелом багатьох і різноманітних її переживань, які так 
чудово зображає наш поет у своїх творах: 
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                   Добре жить 
Тому, чия душа і дума 
Добро навчилася любить! 
Не раз такому любо стане, 
Не раз барвінком зацвіте [2, Т. IІ, с. 197] – 

пише він» [1, с. 38]. 
Зазначимо, що у наведеному вище Т.Г. Шевченко неперевершено описав 

також відчуття людиною щастя, той емоційний комфорт самоусвідомлення буття 
найвищої міри, усвідомлення позитивної дієвості «морального добра». 

Непересічною є лінія бачення поетом щастя у системі «Я – інші», а також 
його інтерпретація у дихотомічній проекції. «З’ясовуючи природу людських 
почуттів», Шевченко проникливо розкриває при цьому, – зазначає Г.С. Костюк, – 
як «виявляється зв’язок особистості з іншими людьми» [1, с. 38] у дихотомічному 
перебігу щастя. 

У повісті «Художник» Т.Г. Шевченко пише: «Как бы человек не страдал, 
какие бы ни терпел испытания, но если он услышит одно приветливое, сердечное 
слово, слово искреннего участия от далекого неизменного друга, он забывает 
гнетущее его горе, хотя ненадолго, хотя на час, на минуту. Он совершенно 
счастлив. А минута полного счастья, говорят, заменяет бесконечные годы самых 
тяжелых испытаний» [2, Т. IV, с. 203-204]. 

Т.Г. Шевченко, як вдумливий психолог, витончено розкриває своєрідність 
емоційних станів у системі «Я – інші». На цю його майстерність звертає увагу 
Г.С. Костюк: «Разом із тим поет зазначає, що бувають такі емоційні стани, коли 
найщиріші співчуття інших людей не тільки не полегшує переживання особистості, а, 
навпаки, ще більше його загострює. Описуючи один із таких станів у повісті 
«Капитанша», він, – зазначає учений, – ставить ціле психологічне питання з цього 
приводу [1, с. 38]: «А спросить бы в самом деле у психологов, каково действует на душу 
самое искреннее участие в таком страшном критическом состоянии, в каком находилась 
теперь душа моего бедного Тумана. Я про себя скажу: в полугоре на меня благодетельно 
действовало даже не искреннее, а так, дружеское участие. А во время самого истинного 
горя, когда душа наша прячется в самый темный угол, куда и собственная мысль наша 
проникнуть не смеет, о, тогда всякое, самое нежное, самое искреннее участие делается 
лютейшей отравой» [2, Т. IІІ, с. 347-348]. 

Зазначимо, що сучасна проблема «людиноцентризму» віднайшла свій 
яскравий розв’язок у творчості Тараса Григоровича: «Много, неисчислимо много 
прекрасного в божественной, бессмертной природе, но торжество и венец 
бессмертной красоты – это оживленное счастием лицо человека. Возвышеннее, 
прекраснее в природе я ничего не знаю» [5, с. 156]. Ця, у сучасному звучанні 
парадигма – людиноцентризм у синергії зі щастям –залишається і до сьогодні 
неперевершеною перлиною творчості Т.Г. Шевченка. 

Г.С. Костюк виокремлює також у творчості поета дихотомію праця – щастя, 
її взаємозалежності. «Вільна і суспільно корисна праця, за поетом, є основою і 
джерелом щастя людини» [1, с. 40]. Як вважає Т.Г. Шевченко, «человек 
трудолюбивый, по-моему, самый счастливый человек на свете» [2, Т. IІІ, с. 332]. 

Прикметно, що парадигму щастя поет включає й у мега-систему «народ – 
світ», розглядаючи як ознаку його психологічного благополуччя. Підтвердженням 
цього слугує наведене Г.С. Костюком: «О мои милые, непорочные земляки мои! 



 78 

Если бы и материальным добром вы были так богаты, как нравственной сердечной 
прелестью, вы были бы счастливейший народ в мире») [2, Т. IV, с. 288]. 

Насамкінець зазначимо, що проблема щастя, яку так багатогранно витончено 
уперше у вітчизняному психологічному просторі висвітлив Тарас Григорович 
Шевченко і концептуальний аналіз якої здійснив Г.С. Костюк у середині ХХ ст., 
талановито розкриваючи психологічні погляди Т.Г. Шевченка, чекає на увагу 
сучасних дослідників. Включення могутніх надбань вітчизняної психологічної 
спадщини в актуальний психологічний простір сприятиме продуктивності розв’язку 
нагальних проблем екологічного становлення особистості у сучасному суспільному 
середовищі як щасливого, психологічно благополучного, особистісно ефективного 
суб’єкта життєдіяльності у синергії систем «Я – Я», «Я – інші», «Я – світ». 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Костюк Г.С. Психологічні погляди Т.Г. Шевченка. Радянська школа. 1949. № 2. С. 36–

41. 
2. Шевченко Тарас. Твори у п’яти томах. К., 1970-1971. 


