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Письменник, громадський, релігійний і культурний діяч, духовний просвітитель
поет-новатор, лідер національного відродження на західних землях України.
Зачинатель нової української літератури в Галичині.
Маркіян Семенович Шашкевич народився 6 листопада 1811р. в селі Підліссі,
Золочівського повіту в Галичині, в сім'ї священика.
Вчився спочатку в гімназії у м. Бережанах, а з 1829р. — у Львівській семінарії.
На той час у гру були включені три політичні сили. На початку XIX ст. в Галичині
панував абсолютизм Австро-Угорської монархії, яка не хотіла віддати цього
шматка України. З іншого — Польща, яка була зацікавлена, щоб утвердитися тут
після її розвалу, і Росія, яка поширювала свою сферу впливу.
Все було чітко регламентовано, питання мови українців загнано у невідомість. І
ось юний семінарист вирішує змінити цю ситуацію.
В час перебування в семінарії Шашкевич розпочав свою творчу діяльність. Він
очолює групу собі подібних за настроями, почуваннями і вони створюють гурток
«Руська Трійця».
Гурток «Руська Трійця» видає перший західноукраїнський альманах «Русалка
Дністрова» (1837).
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Першим на Галичині Шашкевич починає проповіді у львівських церквах українською
мовою, складає українську “Читанку” для навчання рідною мовою, збирає матеріали для
видання граматики.
У 1838 р. поет одружився з дочкою священика Юлією Крушинською з с. Деревні на
Жовківщині. У 1839 р. у них народився син Володимир, майбутній письменник і журналіст.
Шашкевич увесь час працював під тиском. Виданий ним альманах «Русалка Дністрова»
було заборонено лише за кілька неточностей, які видались владі підозрілими.
Маркіян Шашкевич орієнтувався на українськість, яка вже була заманіфестована Тарасом
Шевченком. Доля повелася дуже жорстоко як з одним, так і з другим. Шевченко був
засланий у десятилітню солдатську неволю, а Шашкевич — в убогі парафії, де страждає
злиднів і хворіє і вмирає молодим, так і не розкривши на повну силу багатогранного свого
таланту.
Помер Маркіян Шашкевич 7 червня 1843 року у злиднях від туберкульозу і його поховано
в Новосілках. Слава його як Будителя (пророка) краєвої галицької і національної руськоукраїнської свідомості й зачинателя нової української літератури в Галичині почала
зростати посмертно.
Шашкевич одним з перших зумів об’єднати філософські засади естетики романтизму
державних народів з принципами романтизму народів бездержавних, яким був
український народ. На перше місце в своїх поглядах поет ставить мову, розглядаючи її
найважливішою зовнішньою і внутрішньою ознакою національної самобутності.
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Яків Головацький

Маркіян
Шашкевич

Іван Вагилевич
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«Руська Трійця» (1833—1837 рр.) — галицьке літературне угрупування,
очолюване Маркіяном Шашкевичем, Яковом Головацьким та Іваном
Вагилевичем, що з кінця 1820-их років розпочало на Західних Українських
Землях національно-культурне відродження.
Члени «Руської Трійці» «ходили в народ», записували народні пісні, оповіді,
приказки та вислови.
Породжене в добу романтизму, воно мало виразно слов'янофільський і
будительсько-демократичний характер.
Діяльність «Руської Трійці» викликана як соціально-національним
поневоленням українців в Австрійській Імперії, так і пробудженням інших
слов'янських народів переступила межі вузького культурництва.
У 1835 р. «Руська Трійця» робить спробу видати фольклорно-літеретурну
збірку «Зоря», в якій збиралися надрукувати народні пісні, твори гуртківців,
матеріали, що засуджували іноземне гноблення і прославляли героїчну
боротьбу українців за своє визволення. Проте цензура заборонила її
публікацію, а упорядників збірки поліція взяла під пильний нагляд.
Гурток «Руська Трійця» припинив свою діяльність 1843 р. після смерті М.
Шашкевича.
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Меморіальна дошка,
Львівська Наукова
Бібліотека.
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Руса́лка Дністро́ва— перший західноукраїнський альманах, виданий у Будапешті
(1837) заходами літературного гуртка «Руська Трійця» Маркіяном Шашкевичем,
Яковом Головацьким та Іваном Вагилевичем.
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1. Фольклористична частина «Пісні народні» відкривалася науковою
розвідкою І. Вагилевича «Передговор к народним русским пісням», за якою
подавалися зразки дум, обрядових, історичних та ліро-епічних пісень,
записаних у різних районах краю.
2. Оригінальні твори видавців складали другу частину — «Складання», куди
ввійшли ліричні поезії М. Шашкевича («Згадка», «Погоня», «Розпука»,
«Веснівка», «Туга за милою», «Сумрак вечерний»), його ж оповідна казка
«Олена», дві поеми («Мадей» та «Жулин і Калина») І. Вагилевича і
наслідування народної пісні «Два віночки» Я. Головацького.
3. Третій розділ — «Переводи» — подав сербські народні пісні у перекладах
М. Шашкевича і Я. Головацького та уривок із чеського «Краледвірського
рукопису».
4. В історико-літературному розділі «Старина» (з передмовою М. Шашкевича)
опубліковані історичні та фольклорні твори, діловий документ та
бібліографічну відомість про слов'янські й українські рукописи, що
зберігаються в Онуфріївському Bасиліанському монастирі Львова. Тут же —
критична рецензія М. Шашкевича на етнографічну розвідку Й. Лозинського
«Рускоє весілє».
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o Альманах «Русалка Дністрова» вийшов
замість приготованого 1834 року, але
забороненого віденською цензурою (на
основі думки церковної влади у Львові)
збірки «Зоря». Альманах і його видавці
зазнали переслідувань місцевих церковних і
світських властей. Із 1,000 надрукованих
примірників «Русалки Дністрової» 800
сконфіскувала львівська поліція.
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Русалка Дністрова, написана живою народною мовою, стала документом-заявкою
західних українців про своє існування, свою національну гідність.
Своїм поворотом до народної мови й уведеним її упорядниками правописом «Русалка
Дністрова» мала великий вплив на українське національне відродження і на розвиток
української літератури в Галичині.
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Маркіян Шашкевич писав під псевдонімом Руслан. Ніхто не знає мотивації Шашкевича щодо вибору саме
такого художнього імені.
Маркіян Шашкевич та його син Володимир були вельми подібними один на одного. Портрета письменника
не залишилось, його створено пізніше за тими свідченнями, які подав Я. Головацький, та з фотографії його
сина.
М.Шашкевич був вільним слухачем філософського відділу Львівського університету, паралельно
навчаючись у Львівській духовній семінарії.
21 лютого 1831 року Шашкевича виключили з Львівської духовної семінарії за порушення семінарського
режиму й “вільнодумство”. Його батько настільки розлютився, що молодий Маркіян залишився у Львові в
дядька по матері Захара Авдиковського. Тоді почав серйозно займатися самоосвітою.
Маркіян Шашкевич займався перекладами слов’янських творів: сербських народних пісень, віршів чеських
і польських поетів. Це свідчить про його лінгвістичні здібності.
Шашкевич захищав українську абетку. 1836 року в Перемишлі вийшла його полемічна брошура польською
мовою «Азбука і абецадло», цим самим давши відповідь на спроби української шляхти та клерикалів
ввести в українській мові польський алфавіт. Також цього ж року задля народної освіти склав українську
«Читанку».
14 жовтня 1836 року Маркіян Шашкевич, правлячи службу Божу у соборі св.Юра, проголосив проповідь
рідною мовою. До того часу казання в церкві промовляли латиною.
Шашкевич мав альбом під назвою «Зоря», в який учасники його нелегального українського літературного
гуртка вписували вірші, короткі вислови. Після того, як учасники гуртка надіслали до цензури збірку «Зоря»,
цей альбом міг погубити усіх його учасників разом із Шашкевичем.
В умовах поневолення західноукраїнських земель австрійською монархією Шашкевич, послідовно
орієнтуючись на народ, його мову і культуру, своєю діяльністю підніс ідею соціального і національного
визволення трудящих, підготував грунт для розвитку нової української літератури в Галичині і цим заслужив
всенародну шану.
Шашкевич був одним з поетів «Руської Трійці», організатором цього гуртка і невтомним культурним
діячем.
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Вправа 1. Прочитай всі слайди презентації і спробуй запам‘ятати.
Вправа 2. Дай відповіді на запитання письмово.
1. Хто такий Маркіян Шашкевич?
2. Хто був членами Руської Трійці?
3. Навіщо члени Руської Трійці «ходили в народ»?
4. Який був вплив Шашкевича на львівські церкви?
5. Чому Шашкевич був виключений з Львівської семінарії?
6. Що це Русалка Дністрова?
7. З скількох частин складалась «Русалка Дністрова»? Назвіть їх.
8. Яка була реакція влади на появу «Русалки Дністрової»?
9. Який вплив мала Русалка Дністрова на українську літературу Галицької
України?
10. Яке було значення творчості Маркіяна Шашкевича в національному
відродженні?
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