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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. У період подальшого становлення України 

як суверенної, демократичної, правової держави важливого значення набуває 

дослідження боротьби за суверенітет України на різних етапах національної 

історії. Дисидентський рух, як відомо, приніс у літературу значущий внесок. 

Щоб докупи зібрати весь творчий доробок дисидентів, знадобиться 

багатотомне видання. Тому має сенс згадати лише окремі найбільш відомі 

постаті. Це Василенко Микола, Дзюба Іван, Руденко Микола, Світличні Іван та 

Надія, Симоненко Василь, Стус Василь, Труш-Коваль Василь та багато інших. 

Їх творчість і життєвий шлях стали предметом дослідження таких 

літературознавців як Арсенюк А., Бровко О., Бугаєва Н.,  Горбач А.  Г., 

Дзюба І., Жулинський М.,  Ільницький М.,  Коцюбинська М., Москалець К., 

Неживий О., Онікієнко І., Соловей Е., Стус Д., Ткачук М., Шерех Ю. та ін. 

Вагоме вчення про шістдесятництво належить Георгієві Касьянову. У 1995 

року він друкує працю „Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-

80-х років”. Книгу, яка являє собою розгорнуту трилогію, присвячену історії 

національно-визвольного руху в Україні, видав (1998-2002) Анатолій 

Русначенко. „Він опрацював ідеологію цього руху – політичну й суспільно-

політичну думку на кожному з його етапів – праці теоретиків 1940-50-тих 

років. 2000 року вийшла праця Юрія Даниленка й Олега Бажана, присвячена 

опозиції 1950-80-х років. Автори послідовно називають опозицію українським 

національним рухом, причому їхня праця являє собою новий крок у 

дослідженні цієї теми” [3]. 

Поезія митців-дисидентів, які у 60 – 80 рр. ХХ ст. були скуті кайданами 

радянського уряду, тепер, у часи незалежності України відкривається кожному 

читачеві по-різному. „По-новому постає перед нами безсмертність музи,  що  

дарувала  натхнення  В.  Стусові,  І.  Калинцю,  І.  Світличному,                          

Т. Мельничуку, М. Руденкові, С. Сапеляку, Ю.Литвину, І. Сокульському та ін. 

Водночас їх єднали спільні риси ідеології, які визначали високу естетику, 
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гуманізм культури та морально виважену етику буття. Шукання правди і чесна 

громадянська позиція, неприйняття фальші істин-фікцій, протистояння 

нормативній соціалістичній поетиці, виступ проти етичного та національного 

нігілізму, культивування вічних мотивів у творчості – такі спільні домінанти 

художньо-філософської та морально-етичної концепції дають підстави для 

допусту про своєрідний дискурс у літературному процесі означеної пори, що 

значною мірою впливав на його естетичний клімат. Дисиденти жили 

географічно на різних територіях, не всі були знайомі між собою, в багатьох 

аспектах орієнтувалися на різні художні системи, культурні парадигми, тому 

йдеться не про літературне угрупування чи мистецьку школу, а  радше  про  

тенденцію  в  літературному  процесі”  [16, с. 153]. 

Настрої того часу пов’язані з постійним прагненням  людини до свободи 

думки, свободи особистості і відсутністю цих обов’язкових для життя, 

духовного та інтелектуального розвитку особистості факторів у переважній 

частини представників української інтелігенції.   Таким   чином   і    виникає 

„література опору”. Ця література містить у собі прототекст, який виражається 

через зображення дійсності, відтворення почуттів, розкриття своєї чи 

засудження чужої ідеології. Прототекстом у творчості дисидентів виступає 

творчість Тараса Шевченка. „На хвилі національного оновлення шістдесятники 

підняли як знамено духовного оздоровлення суспільства постать Т. Шевченка, 

чиє слово стало плоттю національного самовизначення” [33, с. 76]. Для 

істориків та літературознавців питання, про роль Тараса Шевченка в 

українській літературі та історії держави загалом, є актуальними проблемами 

сьогодення.  

Саме цій проблемі присвячено наше дослідження, яке орієнтовано на 

виявлення спільних рис у творчих зразках представників дисидентського руху 

та поезії Тараса Григоровича Шевченка. 

Також актуальність роботи пов’язана з розвитком відносно нової галузі 

шевченкознавства, яка досліджує вплив шевченківського тексту на літературу 
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ХХ ст. 

Мета дослідження – визначити форми впливу спадщини Т. Шевченка  

на „літературу опору” 60-х років ХХ століття та розглянути наслідувані 

аспекти на матеріалі творчості поетів-дисидентів. 

Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

 окреслити вияви впливу постаті Тараса Шевченка на біографічний 

і творчий досвід митців-дисидентів ХХ ст.; 

 виявити форми інтертекстуальних зв’язків невільничої  поезії 

письменників-дисидентів ХХ ст. з творчістю Т. Шевченка; 

 проаналізувати релігійні мотиви в ліриці поетів-дисидентів як 

спільний аспект з творчістю Т.Шевченка; 

 розкрити складність рецепції християнського вчення і особливості 

його  інтерпретації в контексті творчості Т. Шевченка та поетів-дисидентів; 

Об’єктом дослідження виступає лірика Тараса Шевченка та окремих 

представників дисидентського руху. 

Предметом дослідження є алюзії та ремінісценції з творів Т.Шевченка  

у ліриці поетів-дисидентів. 

Методи дослідження зумовлені його метою та поставленими 

завданнями. Ми послуговувалися загальнонауковими (опис, спостереження, 

аналіз, синтез, узагальнення, дедукції, моделювання, класифікації) та 

спеціальними (порівняльно-історичний, типологічний, інтертекстуальний, 

системний) методами літературознавчого дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів роботи зумовлена обраним 

аспектом дослідження. Уперше узагальнено форми інтертекстуальних зв’язків 

лірики та поетів-дисидентів  з творчістю Т. Шевченка. 

Структура та обсяг роботи. Дослідження складається зі вступу, двох 

розділів, загальних висновків та списку використаних джерел (34 позиції). 

Загальний обсяг роботи становить тридцять чотири сторінки, із них основного 

тексту – 30 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1  

АЛЮЗІЇ ТА РЕМІНІСЦЕНЦІЇ З ТВОРІВ Т. ШЕВЧЕНКА ЯК ЧИННИК 

ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО СВІТУ ПОЕТІВ-ДИСИДЕНТІВ 

 

Значущість Тараса Шевченка не можливо заперечити. Не тільки для 

України, а й для всього світу, творчість Кобзаря – це джерело розуміння 

історичного минуло української держави, її культури, джерело пробудження 

національної свідомості. 

Так алюзії та ремінісценції з творів великого поета знаходимо у творчості 

В. Симоненка. „Його рання патріотична лірика йде ще не так від усвідомленої 

всепоглинаючої любові до рідного краю, як зумовлена впливом Т. Шевченка, у 

ній відчувається відгомін мотивів Кобзаря  подібність стилістичних 

особливостей тексту” [17, с. 151-152]. Наприклад, у вірші „Земля кричить” 

можна побачити характерні для Шевченка одухотворення природи. Це 

своєрідний елемент монтажу, який допомагає авторові перенести читача 

безпосередньо у центр подій. При  цьому письменник задіює нюхові, зорові та 

слухові образи.  У  Шевченка  така особливість зумовлена тим, що він був у 

першу чергу  художником,  але  міг  малювати  не  тільки  фарбами  та  пензлем,  

а й словом. У Кобзаря „реве та стогне Дніпр”, „вітер завива” , а у Симоненка 

„земля кричить”, „небо не стогне”. До шевченківської творчості вірш також 

наближено загальним сумним настроєм, тугою за страждання країни, закликом 

не забувати своє історичне минуле. 

Широку картину життя Тараса Григоровича  змальовує  Іван Світличний 

у своєму вірші „Шевченко”. Цей твір цікавий тим, що автор використовує 

алюзії та ремінісценції не лише з творчості Шевченка, а й з твору М. Ю. 

Лермонтова „Батьківщина” („Родина”). Ліричним героєм у цьому вірші 

виступає Кобзар. Іван Світличний його голосом звертається до народу, неначе 

„Шевченків Пророк” передає послання людям: „Та чисте збережіть ім’я: / 

Ми – люди! люди! – / А вам, раби, кажу: - Раби! / Вас мало били. / Люблю 

Вітчизну я… Якби / Ми всі любили!” [15, с. 70]. У творі впізнається 
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шевченківська манера – можна сказати надмірна відвертість і навіть трохи 

брутальність. Прочитуємо рядки поеми Шевченка „Неофіти”: „ Раби незрячії! 

Кого? / Кого благаєте, благії, / Раби незрячії, сліпії! / Чи ж кат помилує 

кого?” [34, с.218]. Такий характер звертання у письменників обумовлений їх 

специфічними поглядами на суспільний устрій. З одного боку митці 

засуджують і не зневажають царів, а з іншого – зневажають ту сіру масу, яка 

сама і створює цих поневолювачів кланяючись і потураючи їм. 

Грубо та відверто, в дусі Тараса Шевченка, звертається до нащадків 

Кобзаря Василь Галета у вірші „Деяким землякам”: „Нащо мерзенними руками 

/ Чіпляєтеся за Тараса?” [10, с. 98]. У цьому творі автор засуджує українців, 

які схили голову перед радянським урядом, а з Тараса зробили  таку собі 

знаменитість. Письменника дратує те, що люди не розуміють шевченківського 

слова. Він питає: „Та як ви зволите співати – / Чи так, як вас учив Тарас?”. 

„Для широкого кола читачів особливо привабливою є поезія, за якою 

стоїть непересічна доля людини, особливо доля трагічна, бо така поезія, як 

правило демократична, не перевантажена сумнівним новаторством” [32, с. 9]. 

Найбільш експресивною є лірика, яку писали дисиденти під час  заслань. Це 

пояснюється тим, що відсутність волі посилює страждання людини і вона 

починає сприймати проблеми навколишнього світу більш гостро. Саме у такій 

поезії найкраще помітні відбитки шевченківського тексту. Читаючи рядки 

творів, написаних за гратами,  особисто починаєш відчувати біль ліричного 

героя, біль через власну недолю, через поневіряння рідної країни. „Лиш очі 

закрию – етапи, етапи, / Нудні, як зі сталінських творів цитати. / Давно це 

було. Уже б можна й забути. / Забув би, так голос начальницький чути.”  [10, 

с. 6] – пише у своєму творі один з поетів-дисидентів Микола Адаменко. Ці 

рядки наявно демонструють долю кожного, хто мав наміри протистояти 

радянській бюрократії. Варто було лише вжити „одне слово, що кидало тінь на 

комуністичну ідеологію” [6, с.8] і людина більше ніколи не знала, що таке 

спокійне життя. Влада мала наміри зламати духовно і фізично всіх 
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„незгодних”, всіх „відступників”. Саме тому багатьом українцям довелося 

тікати за кордон і звідти вони могли розказати про те, що насправді коїться з їх 

державою. Схожі невільничі мотиви можемо спостерігати і у ліриці Шевченка 

періоду заслання: „В неволі виріс меж чужими, І, не оплаканий своїми, / В 

неволі, плачучи, умру” [34, с. 138].  

Як вже зазначалося вище, доля Шевченка та дисидентів мала схожі 

обставини. І Шевченку, і його послідовникам довелося виборювати свободу 

нації ціною своєї волі. Тортури, які доводилось переживати письменникам 

назавжди позбавили їх спокійного, вільного життя, навіть після ув’язнення 

вони вже не можуть віднайти справжню свободу. Тому категорія „несвободи” 

в контексті творчості Шевченка та дисидентів переходить від розуміння її як 

загальнолюдської проблеми, до суто особистої, екзистенційної проблеми 

буття. 

„Дисиденти у своїй творчості не звужують теми до розгляду проблеми 

буття людини в умовах совєтської імперії. Їх філософію життя і філософію 

творчості можна розглядати як своєрідний текст (дисидентський текст) із 

іманентним йому драматичним сюжетом, персонажами, перипетіями, візійним 

світом тощо” [16, с. 156-157]. 

„Шлях до себе, до своєї самостійності допомагає відкрити межова, 

критична ситуація, коли звичний плин життя розривають невдача, провина, 

страждання, самота, тривога, тяжка боротьба, втрата близької людини, страх 

власної смерті чи реальна загроза загибелі. У кожного з шістдесятників була  в 

житті така межова ситуація. Всі вони – діти війни – ще з дитинства пізнали 

страх смерті, голод чи пекучий біль напівсирітства. Поетові дається не 

літературний талант, а талант поганого життя, проте чим гірше це життя, тим 

кращі його твори . Перебуваючи в критичній ситуації, шістдесятники дійшли 

до розуміння чогось вищого, кращого за буденне, минуще існування” [18,     с. 

44]. 

Так, наприклад, коли у 1965 році вперше заарештували Івана 



 
9 

 

  

Світличного, його побратим Василь Стус, переживаючи тугу за свого друга 

писав: „Не можу я без посмішки Івана / оцю сльотаву зиму пережить. / В 

проваллях ночі, коли Київ спить,/ а друга десь оббріхують старанно, / 

склепить очей не можу ні на мить, / він як зоря проміниться з туману, / але 

мовчить, мовчить, мовчить”[15; с. 64, 74]. Ліричний герой цього твору не 

знає спокою, його мучать докори сумління за те, що він тут – на волі, а його 

друг десь в кайданах, в холодній темряві. І у глибинах душі йому хочеться, 

щоб про цю біду дізналися всі, щоб хтось допоміг його другові, але   даремно, 

Київ спить. Ця безвихідність зводить героя з розуму, він ні чим не може 

допомогти Івану, не може побачити його, привітатися з ним, поговорити. 

Тепер він лише безтілесний дух, спогад, який лише на мить радує душу  героя, 

а потім своїм мовчанням повертає до сірої, туманної реальності.  Такий плин 

думок і почуттів зумовлений емоційним напруженням письменника, яке в 

свою чергу  є наслідком тяжких життєвих випробувань. І тут не можна казати, 

що людина виявляє слабкість перед цими життєвими обставинами, ні. Але 

додаткова самотність, на фоні й без цього трагічної долі, здатна психологічно 

зламати людину. „Радянська тюремна каторга політичних однодумців 

розлучала, але розлучала їх тільки географічно, роз’єднувала їх колючими 

дротами” [22, с.21]. Дуже болюче переживав у свій час самотність і Тарас 

Шевченко. Саме тому і у дисидентів, і у Шевченка можна зустріти так багато 

віршів-присвят друзям, рідним, коханим: „ І я згадав своє село. / Кого я там 

коли покинув?” [34, с. 140].  

Особливою трагічністю сповнена поезія періоду заслання Миколи 

Руденка, яка була покладена в основу збірки „За ґратами”. У цій збірці не 

можна не помітити інтертекстуальні зв’язки з творчістю Шевченка. Тарас 

Григорович завжди був і залишається взірцем для будь-якого покоління 

митців, а його „Кобзар” – то перша книга кожного українця. Для Руденка ж, як 

і для багатьох дисидентів, Шевченко був братом по нещастю: „Сідай. Тарасе. 

В нас єдина мати – / Земля побоїщ, гроз та лихоліть. / Зустрілись ми у темнім 
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казематі, / Де часу досить, щоб погомоніть” [19, с. 414]. Поет каже, що вірші 

Кобзаря для нього немов молитва („Отче наш”), яка гоїть рани. Для Руденка 

Шевченко завжди був чимось високим та недосяжним, але тепер їх стежки 

зійшлися. Зійшлися там, де не проходить і промінь сонця – в неволі, за 

ґратами. Письменник бачить у своєму браті себе і каже: „Бо ти – не тільки 

ти, а також я”[19, с. 414]. Самовідречення – спільна риса вірша Тараса 

Шевченко „Мені однаково” (з циклу „В казематі”), рядки якого, до речі, 

Руденко використовує як епіграф, та поезії Миколи Даниловича „Сідай, 

Тарасе”. Письменникам байдуже на свою долю, вони навіть готові померти за 

ґратами, аби тільки Україна стала вільною: „Та не однаково мені, / Як Україну 

злії люде / Присплять, лукаві, і в огні / Її, окраденую, збудять” [34, с. 138] – 

пише Кобзар. 

„Життя людини, позбавленої волі, завжди привертає до себе увагу. Адже 

тюрма навіть у найдемократичнішому суспільстві спрямована на те, щоб 

принизити людину, знищити в ній опір до спротиву. Але М.Руденко не 

почуває себе зламаним. Навіть постійно перебуваючи у чорно-сірій атмосфері, 

його ліричний герой не забуває свіжі кольори квітів, трав, дерев, які на тлі 

безпросвітного табірного життя сприймаються ще гостріше” [11, с. 76-77]. Так 

у вірші „Смак яблука” він пише: „Ви їли яблука з моєї України? / Ні, ви не їли… 

/ Їхній смак пізнати / Тоді лиш можна, як в  тюремні  стіни /  Дружина  їх 

передає  чи  мати” [19, с. 511].  

Для творчості Руденка та Кобзаря характерне змалювання картин ідилії, 

які постають у снах або мріях. Шевченко бачить „садок вишневий коло хати”, 

дружню родину, спокій. Руденко потрапляє уві сні в „незнайомі міста”, де „в 

людях страху немає за слово, за рух”. Ці ідеальні світи, у яких письменникам,  

на жаль,  не  довелося  бути, ототожнюються з раєм. У Шевченка „пластичний 

образ саду, раю-Едему, співвідноситься з дотичними образами рослинності: 

дерева, трава, квіти, бур’ян тощо, а водночас і з концептом „село”, якому 

підпорядковуються такі поняття, як храм, хата (пустка), вітряк (млин), палати 
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(палаци), люде (громада)” [8, с.21].  Як вже було зазначено, ці концепти  доволі  

часто реалізуються у формі сну. У Руденка це, наприклад, вірш „Сон в’язня”, 

де він змальовує свою смерть і подорож до Бога, з яким він дискутує на тему 

земного життя. Шевченко ж у своїй відомій поемі „Сон” розповідає про 

подорож п’яниці, який заснув і побував у трьох світах, які можна ототожнити з 

Раєм, землею та пеклом. Прийом сну письменники використовують для того 

щоб осягнути ширший простір та розкрити глобальність проблем. 

„Шістдесятники мислили своє існування як „буття до смерті”, відтак 

постали перед необхідністю вибору ставлення до смерті. Вони збагнули, що 

всі земні цінності: багатство, влада, слава, кар’єра – марнота, ловлення вітру. 

Спрямувавши свій погляд в майбутнє, вічне, вони перестали боятися смерті, 

вийшли за межі несправжнього існування, зрозуміли істинний сенс життя” [18, 

с. 45]. „Розіп’яли йому душу, / вирвали горло і серце єдине, / а він гукає: / – Хай 

живе Україна! / Скрутили йому руки, / голодом очі виїли, / а він про єдине: / – 

Хай живе Україна! ” [10, с. 47] – пише у своєму вірші Микола Василенко. 

Крім цього смерть в контексті дисидентства розуміється як звільнення від 

страждань. Така сама рецепція  смерті побутує і у ліриці Тараса Шевченка. Не 

знаходячи гармонії, спокою та свободи у житті, письменники вбачають 

подолання неволі в смерті: „Отак-то я тепер терплю / Та смерть із степу 

виглядаю, / А за що, єй-богу, не знаю!” [34, с. 200]. 

Дисиденти, як і Тарас Шевченко, боролися за свою державу, за свій 

народ. Вони незламно стояли до останнього подиху, і навіть тоді, коли смерть 

вже окутувала їх в обійми, надія на світло залишалась у душах та серцях:        

„Вкраїно, встань! – лицем до знамена. / Встань, Україно! – я ще не 

прощаюсь…” (Степан Сапеляк)[10, с. 373]. У цих рядках втілена вся ідея 

Кобзаря і дисидентського руху , всі мрії,  надії та прагнення борців. 
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РОЗДІЛ 2 

РЕЛІГІЙНИЙ АСПЕКТ ЯК СПІЛЬНА ДОМІНАНТА ЛІРИКИ 

ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕНКА ТА ПОЕТІВ-ДИСИДЕНТІВ 

 

2.1. Рецепція Бога та складність сприйняття релігійного вчення у 

контексті творчості Тараса Шевченка та поетів-дисидентів 

Однією з провідних рис, яка характерна для всього українського 

літературного процесу, є релігійність. Починаючи з давньої української 

літератури, тема Бога займала чи не найперше місце у творах різних авторів. Ця 

особливість продукує творчу манеру письма не одного покоління 

письменників. Не оминає релігійної тематики і духовний батько українського 

народу Тарас Григорович Шевченко. Більше того, у його творчості цей аспект 

набуває особливого значення. Сприймання Шевченком Бога суб’єктивне. І саме 

його індивідуальну рецепцію божественного через сто років наслідувало 

покоління поетів-дисидентів.  

Найбільших утисків та поневірянь Україна зазнала саме у часи Шевченка 

та добу шістдесятництва. І релігійна тематика у творах письменників цих двох 

діб – це своєрідна реакція на жорсткі обставини свого часу.  У переломний для 

нації  момент митці звертаються до вищих сил, як до останнього порятунку 

держави та своєї душі. Як у Шевченка, так і у дисидентів зустрічаємо 

багатогранний образ Божої матері, звертання до Бога, молитви, сповіді.  

У творчості Кобзаря та дисидентів наскрізним є зокрема сповідально-

молитовний мотив. У Тараса Шевченка „молитовність доходить апогею в 

творах патріотичної тематики, де сакралізується нація, що й надає їм 

євангельсько-релігійного пафосу. Утім, це не зовсім співвідноситься з 

канонічним християнством. Ідеться про наближення утверджуваних істин до 

абсолютних первин буття. У природі Шевченкового таланту превалює 

екзистенційне начало” [1, с. 8]. Саме таке не зовсім канонічне християнство 

домінує і у творчості поетів-дисидентів. Тому у цьому аспекті доцільно 

проводити порівняльний аналіз між митцями різних епох. 
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Молитва  є своєрідною формою реалізації релігійно-філософського 

світогляду письменників. І тут важливим фактором є саме сприйняття Бога 

митцями. У Шевченка божественне дещо десакралізується. Бог заперечується 

письменником у контексті релігійного вчення і набуває індивідуального змісту. 

Але саме таке сприйняття божественної сили є для Шевченка істинним та 

щирим. Ця думка засвідчується у рядках поезії „Ликері”: „Не ймуть нам віри 

без хреста,/ не ймуть нам віри без попа./ Раби, невольники, недужі!”[34, с. 

252]. Для письменника Бог уособлює не гнів та могутність, а любов та чесність. 

Господь не стоїть над людьми, він йде поруч з ними, він всюдисуща енергія: „І 

візантійський Саваоф/ Одурить! Не одурить Бог,/ Карать і миловать не буде:/ 

Ми не раби Його – ми люде!” [34, с. 252]. Схожі тенденції простежуємо і майже 

через сто років історії української культури – в творчості поетів-дисидентів.  

Дуже яскраво ілюструє цю особливість Іван Світличний у циклі віршів 

„Безбожні сонети”. Назва циклу є дещо саркастичною, бо сонети Світличного 

не можна назвати абсолютно безбожними. Десакралізується не Бог як такий, а 

релігійність: „Богів нема. Самі Ікони. / Сторожа догм, синедріон / Закув Святе 

письмо в канон” [24, с.67]. Для Світличного щира віра та релігія розходяться. 

Зробивши культ із релігійних символів, люди самі ж вбили в собі справжню 

віру у Бога: „Свята вода – як самогон: / хто хоче та не дурень, гонить / І 

дудлить бутлями” [24, с.67]. Письменник закликає звернути увагу, що у цьому 

світі все йде далеко не згідно з божественним задумом. Цю думку простежуємо 

у вірші „Добре!”. І знову письменник використовує прийом сарказму. 

Повторюючи у кожній строфі слово „добре”,  він ясно дає зрозуміти, що все не 

так добре, як повинно було бути згідно з божим задумом: „І добре, що недобрі в 

ДОПРі / гниють і гинуть, аки обри. / А добрих Бог опреділив / У рай” [24, с. 72]. 

Світличний не бачить справедливості в іпостасі того Бога, якого нам 

представляє релігійне вчення. У „Молитві посполитих” звучить категорична 

думка: „Так остогидлі долі й ролі, / Не нами писані. Доволі / Сценарних щасть, 

проектних див!” [24, с. 106]. І завершується поезія звертанням безпосередньо 
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до Бога: „Не май нас, Боже, за худобу, / Якщо Ти на свою подобу / І образ свій 

людей плодив” [24, с. 106]. У цих рядках ліричний герой благає про 

справедливість по відношенню до свого українського народу, до звичайного 

селянина („посполитий”), до людини. Слід звернути увагу також на дещо 

брутальний характер цих рядків, притаманний загалом релігійній ліриці 

Шевченка. Це своєрідна революційність ліричного героя проти жорстоких 

умов, які диктувала у свої часи дійсність. Таку тенденцію простежуємо в 

„Давидових псалмах”: „Чи ти мене, боже милий, / Навік забуваєш, / 

Одвертаєш лице своє, / Мене покидаєш?” [34, с.124].  

Своєрідною рецепцією Бога відрізняється і Микола Данилович Руденко. 

Він є „одним з визначних письменників, ім’ям якого позначене українське 

національне відродження 60 – 90 років ХХ століття” [13].  М.Руденка, без 

сумніву, можна назвати послідовником Тараса Григоровича Шевченка. Питань 

першопочатку, створення Всесвіту він торкається майже у кожному своєму 

творі. В його світобаченні спостерігається дещо язичницьке, абсолютистське та 

пантеїстичне, бо центральне місце у його поетичних творах посідають образи 

сонця, космосу, Всесвіту: „Я –сонцепоклонник. / Я - словопоклонник... / Та з 

мертвих колод не майструю богів.” [19, с. 77]. Образ Бога у Руденка варіюється 

від антропоморфного володаря („Не сфінкс, вмурований в піски пустині – / То 

буде велет із добром в очах. / У нього думи – як моря глибинні, / У нього очі по-

земному сині” [21, с. 39]) до безтілесної вседисущої сили (ознаки пантеїзму): 

„Я живу у шелестінні гілки, / У ранковім гомоні ріки.  / Тіл моїх в земному вітрі 

стільки, / Що збирати можна у полки” [21, с. 63]. „Для М. Руденка Бог – це 

Сонце, Світло, Вищий Розум [14, с. 141-142]: „Вірить в тебе – це визнавати, / 

що над нами є Вищий розум” [20, с. 35-36]. „Ім’я Бога Руденко не згадує 

намарне. Та при кожній нагоді роз’яснює, що завжди, у всі часи мислителі 

розуміли під цим словом Космічне Світло як субстанцію. Християнство, пише 

Микола Руденко, зародилося з філософії Піфагора, який бачив у субстанції 

взаємодію якихось безмірних величин – Число. Звідси з’явився хрест – це 
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всього лише знак „плюс”. Але це великий знак! Цим знаком ми прилучаємо 

себе до Бога. Значення Бога він трактує як субстанцію Всесвітню, субстанцію 

Всесвіту. Можливо, людство ще не може собі уявити і відчути велич Всесвіту, 

адже нині ми сприймаємо довкілля тривимірно, а ще якихось сто років тому 

світ здавався лише двовимірним” [14, с. 141-142]. Такі думки засвідчені  у вірші 

„Линьте, римовані стріли”: „Тих, кому все зрозуміло, / Я не шаную нітрохи. / … 

/ Що їм ота Безмежність? / З неї штанів не пошити. / … / І на причілку дому / 

Хрестик поставить невміло… / Знову йому, як нікому, буде все зрозуміло” [20, 

с. 39]. Микола Руденко каже, що людство ще не готово прийняти Бога, 

зрозуміти Безмежність, але це не назавжди. Письменник вірить, що прийде час, 

коли Бог і людина стануть рівними, а може, і самі  люди стануть богами: „Не на 

колінах розмовляти з Богом / Людина буде, а на повний зріст” [19, с. ?]. І 

життя, в розумінні митця, це лише випробування для того, щоб дійти 

божественного рівня розвитку: „Щоб з’явивсь хоч один головастик – / Той, що 

стане з тобою врівень” [20, с. 35-36]. 

Порівнюючи таке світобачення з шевченківським, ми, звісно, знайдемо 

мало спільного. Але порівняння тут все ж таки доречне, адже саме Шевченко 

заклав підвалини до неканонічного, індивідуального сприйняття Бога в 

українській літературі і, зокрема, шістдесятництві. Основну роль тут відіграє 

психологічний аспект. Дисиденти, більшість з яких у радянські часи 

виховувались в атеїстичному оточенні (зокрема і Микола Данилович Руденко), 

в часи  опору радянській владі, вчинили опір і атеїзму, зневірі, бездуховності, 

почавши шукати для себе Бога, для порятунку власної душі і душі всього 

українського народу. І вони знаходять Бога, але не в Біблії, а, як заповідав 

Кобзар, у власних серцях, у щирій вірі у всюдисущу любов та добро: „ Мені ж, 

мій боже, на землі / Подай любов, сердечний рай! / І більш нічого не давай!” 

[34, с. 249]. 

Звісно, що уважно простеживши світоглядну позицію і у творчості Івана 

Світличного, і в поезіях Миколи Руденка, ми віднайдемо багато алюзій, які 
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свідчать про вплив Шевченка на світобачення письменників. Але 

найвиразнішим нащадком шевченківської думки в добу шістдесятництва 

виступає Василь Стус. Хоча сам письменник негативно ставився до 

наслідування, у його творчості чи не найяскравіше простежується 

шевченківський вплив. У Стуса це наслідування відбуваються на підсвідомому 

рівні. У статті „Василь Стус у віддаленнях і наближеннях” відомий український 

критик-дисидент Євген Сверстюк зазначає: „У світі високої свободи Василь 

Стус побудував кришталеві вежі і храми своєї віри. Побудував із замерзлих 

сліз. Із зони страждань відкривається те, що у звичайному житті приховане і 

приглушене. Одна справа – образи уяви, а щось інше – живі почуття, винесені з 

того неосяжного примарного світу. Наївно було б думати, що Стус міг когось 

наслідувати. Він легко брав образи з Шевченка чи Рільке і ніс їх далі” [23, 

с.150]. Концепт „Бог” реалізується у В. Стуса в молитовно-сповідальному 

мотиві. Так само і Шевченко, звертаючись до Бога: „обирає позицію 

старозавітнього молільника, котрий, переймаючись злощасною долею свого 

народу та проблемою трагізму людського життя загалом, нарікає на суспільні 

негаразди або страждання окремої людини, зокрема і власні” [9, с.16]. Більше 

десятка поезій Василя Стуса містять фразеологічний вираз „Слава Богу”, ще 

більше – звернені безпосередньо до Бога: „Як відшаліє безголосий кипень, / чи 

впустиш, Боже, в царствіє твоє?” [30, с. 122-123]. „Поет відкрив Бога 

містично – на тій висоті, де розминутися з Богом неможливо. В.Стус засвоював 

тон молитви і звикав до присутності Всевишнього на своїх нових шляхах, і 

відкривав для себе важкі ступені висхідної дороги” [2, с. 37]. Молитва є не 

просто лейтмотивом творів В. Стуса та Т.Шевченка, не просто формою 

вираження, молитва у митців – це особисте, індивідуальне світобачення, 

складна рецепція життєвих подій. Переживаючи скрутні часи, Василь Стус 

щиро зізнається: „Який бо холод довкруги! Самотності! Ніде нікого. / Одна 

підтримка – голос Бога / вседорогий, вседорогий” [31, с.241]. Так само і 

Шевченко, не маючи кого просити про допомогу, звертається до Всевишнього: 
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„ Дай же, боже, коли-небудь, / Хоч на старість, стати / На тих горах 

окрадених / У маленькій хаті ” [34, с. 149]. Як бачимо, для письменників Бог є 

рятівником, спасителем від самотності, страждань і божевілля. Але на 

противагу цьому, у деяких поезіях Стуса і Шевченка можна зустріти 

категоричну відмову від  молитви. Таку тенденцію прочитуємо в рядках Стуса: 

„ Та більше вже нічого не проси / в богів, що все життя тебе дурил ” [31, с. 

171]. Такі думки не свідчать про зневіру письменника, скоріш їх можна 

представити як фази відчаю, і тут більшу роль відіграє психологічний аспект. 

Такі ж фази простежуємо у ліриці Т.Шевченка: „ Нема з ким серце поєднать. / 

То сам собі оце шукаю / Когось-то, з ним щоб розмовлять, / Шукаю бога, а 

находжу / Таке, що цур йому й казать. / От що зробили з мене годи / Та 

безталання” [34, с. 186]. Шевченко і Стус – це два потужні вибухи в історії 

української літератури, але навіть великий письменник – це звичайна людина із  

стандартним набором психологічних властивостей. У Стуса та Шевченка не 

зникає бажання звертатися до Бога, в них зникає сила, життєва енергія, бо 

важко навіть уявити ті обставини, в яких знаходились і творили митці: 

заслання, арешти, фізичні знущання, складна геополітична ситуація в країні, 

каліцтво нації. В таких умовах будь-яка людина відразу була б зламана, але не 

Шевченко, але не Стус. Вони дозволяли собі слабкість лише подекуди у 

поетичних рядках: „ Немає Господа на цій землі: / не стерпів Бог – сперед очей 

тікає, / аби не бачити нелюдських кривд, / диявольських тортур і окрутенств” 

[30, с.158-159].  

Враховуючи вищезазначене, має сенс говорити про подекуди незвичні 

молитовні мотиви у творах поетів-дисидентів, як про результат індивідуального 

сприймання божественної сили. „Молитовне письмо М. Руденка має 

здебільшого філософський характер і творче самовираження. І. Світличний 

молиться проти земних богів-самозванців. У В. Стуса художні реалізації 

молитви спрямовані в духовно-медитативне русло” [5, с. 17].  
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Підбиваючи підсумки слід зазначити, що молитовно-сповідальна лірика 

Шевченка та дисидентів не являє собою просте відтворення канонічного тексту 

молитви, скоріше це його художня інтерпретація, відтворена крізь призму 

особистих думок і почуттів. У цьому аспекті дисиденти подекуди підсвідомо 

спираються на шевченківський текст, запозичуючи звідти неканонічну модель 

світобачення і подаючи її у своїй творчій манері. 

 

2.2 Поняття „страдництва” та „мучеництва” крізь призму творчості 

Тараса Шевченка та поетів-дисидентів 

Досліджуючи літературний спадок Шевченка та поетичний феномен 

дисидентів, ми зазвичай використовуємо поняття „революційність”. В контексті 

шевченкознавста та дисидентства це слово завжди асоціюється з 

„незламністю”, „боротьбою” і „самопожертвою”. Особливого значення набуває 

останнє. Враховуючи вищезазначене, маємо підстави стверджувати про 

побутування релігійних мотивів у творчості Шевченка та поетів-дисидентів. І 

хоча вони набувають дещо суб’єктивного значення, не можна казати про те, що 

письменники абсолютно відходять від християнського вчення. Так, наприклад, 

„погляд В. Стуса на християнство має два основні спрямування: християнство в 

його ліриці відповідає феномену духовної самопожертви, страстотерпства 

Месії, спокути Ним чужих гріхів; та неприйняття пропагованої християнством 

безвольної покірності, непротивлення злу” [5, с. 22 ]. Таким чином, поняття 

„самопожертви” підсвідомо запозичується митцям з християнської релігії. 

Загалом вся творчість поетів може прочитуватися крізь два релігійні аспекти – 

мучеництво та страдництво.   

Доля кожного митця дисидента співвідносна з Шевченківською, а його 

шлях, в свою чергу, неодноразово проектувався на образ Ісуса Христа. 

Дисиденти в цьому аспекті ототожнюються з апостолами, учнями Христа та 

великими мучениками. Наслідуючи свого ідеолога, ціле покоління митців були 
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готові покласти життя за правду та свободу рідного народу. Цю відданість, 

здатність на самопожертву ми прочитуємо в кожному рядку їх поезій.  

Найвиразнішим зразком ліричного твору, який репрезентує мученицькі 

тенденції, є „Заповіт” Тараса Шевченка.  Ліричний герой цього твору заповідає 

народові не здаватися, боротися проти ворогів до останнього. Він зауважує, що 

свідомо відмовляється від раю божого, погоджується на поневіряння своєї душі 

після смерті до тих пір, поки народ не стане вільним: „ Як понесе з України / У 

синєє море / Кров ворожу… отойді я / І лани, і гори – / Все покину і полину / До 

самого бога / Молитися... а до того / Я не знаю бога” [34, с 129].  Цю думку 

через десятки років читатимуть дисиденти. Поневолені нащадки приймуть ці 

слова як життєве кредо. Вчинивши опір радянському тоталітаризму, вони ясно 

засвідчили, що їх не зламати ні духовно, ні фізично. 

В дисидентському русі найвідомішим репрезентантом мученицьких 

мотивів виступає Василь Стус. Трагічна загибель Василя Стуса зумовила 

канонізацію його постаті. Як і Шевченка, Стуса піднесли до рівня святих. Його 

образ безпосередньо ототожнюється зі святими образами страдників та 

мучеників. Саме через таку призму прочитуються твори В.Стуса.  

У ліриці Василя Стуса на перший план виступає парадигма „страждання”. 

Він „у жалі бачить і духовну аскезу, яка постає через сполуку епітим’я жалів, і 

внутрішній потяг до всепрощення – вибачливий жаль” [4, с. 51] : „І, мов 

чернець, / кладу тяжку епітим'ю на себе / і так покутую людські гріхи” [31, 

с.79]. Майже у кожному творі Василя Стуса ліричний герой постає як мученик, 

який прагне взяти на себе всі гріхи людства і таким чином подолати смерть, 

завершити страждання не тільки свого народу, а й всього людства (в цьому 

аспекті творчість Василя Стуса може прочитуватися в контексті 

космополітизму).Таку особливість спостерігаємо у творі „О земле втрачена, 

явися”. Оскільки твір належить до збірки В.Стуса „Палімпсести” має місце 

казати про багаторівневість його прочитання. На перший погляд, це 

характерний для представників дисидентства патріотичний твір з елементами 
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інтимної та пейзажної лірики: „Де дня розгойдані тарілі? / Мосянжний перегуд 

джмелів, / твої пшеничні руки білі / над безберегістю полів” [31, с.472]. При 

визначенні жанру за тематикою цього вірша обов’язково виникають складнощі, 

адже такий багаторівневий текст неможливо віднести до якогось окремого 

виміру. У цій поезії можемо прослідкувати екзистенційні, космополітичні та 

релігійні мотиви. Поезія може бути прочитана як особиста трагедія 

письменника, який тяжко переживає поневіряння рідної країни. В такому сенсі 

вірш може бути віднесено до зразку інтимної лірики, яка межує з 

громадянською і, крім цього, має пейзажні картини.  Але Василь Стус не 

прочитується так поверхово і мотиви його поезії носять більш глибинний, 

філософський характер. Цей вірш представляє собою неканонічну молитву 

ліричного героя, що, до речі, загалом притаманно і творчості Шевченка. У 

поезії на перший план виступають релігійні мотиви. Письменник інтерпретує 

біблійний міф по „Гріхопадіння і вигнання з Едему” і торкається 

найважливіших проблем буття людства. Релігійна спрямованість вірша 

підкріплюється фразами та образами відповідної тематики: „віддай усеблагій 

покуті” [31, с.472], „ранкові нашепти молільниць” [31, с.472], „і ти – і грішна, 

і свята” [31, с.472]. Як вже було зазначено у творі побутують пейзажі, ці 

ідилічні картини являють собою візуальний потік думок ліричного героя і 

виступають як символічні деталі, а не реально існуючі картини. Схожі 

тенденції віднаходимо і в віршах Шевченка періоду заслання                             

„Н. Костомарову”, „Садок вишневий коло хати” (1847) та інші. Отже, описи, 

наявні у творі Василя Стуса, моделюються в ідилічну картину, яка постає в 

головному образі святої втраченої землі. Якщо апелювати до біблійного 

сюжету, то такою втраченою землею у Старому Завіті є Рай або Едем. Це 

ототожнення з Раєм  у вірші відбувається на символічних асоціаціях: „сонця 

клопочуться в озерах” [31, с.472], „над райдугою голосів” [31, с. 472], „де 

плескіт крил” і „солодкий запах винниць” [31, с. 472] (кров Христа – вино), „і 

ти – і грішна, і свята” [31, с. 472] (тут з’являється новий об’єкт „вона”, 
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можливе посилання на Єву); „де голубів вільготні лети” [31, с. 472] (Голуб-

Дух). Таким чином, у вірші виступають три образи: головний ліричний герой 

(він), „ти” (вона) та образ втраченої землі. Враховуючи біблійні алюзії і 

поєднавши ці три образи, має сенс говорити про переосмислення Стусом міфу, 

який змальовує вигнання людини з Раю. „Він” ототожнюється з Адамом, з 

чоловічим початком, „вона” – з Євою, з жіночим початком; втрачена земля – це 

Рай. 

Топос, який змальовує Стус у своєму творі, не є безпосередньо 

українським пейзажом, хоча подекуди так може здаватись. Але ця схожість 

може бути обумовлена психологічним фактором, бо Батьківщина Стуса –  

Україна  і все життя письменник бачив саме українські пейзажі. Вони 

закріпились у його уяві, саме тому Рай змальовано як синтез всього природного 

середовища, яке доводилось бачити митцю: ліси, поля, ниви, вороння, лебеди, 

голуби, лазурні береги, троянди, западиста долина, приярок. 

З якою ж метою письменник використовує давній біблійний сюжет? 

Відповідь на це складне питання криється у рядках: „віддай усеблагій покуті / і 

тихо вимов: лихо, спи!..” [31, с. 472]. Розуміння сенсу цього вірша можливо при 

зверненні до історичного контексту. Стус, спостерігаючи і відчуваючи на собі 

страждання свого народу, тоталітарні утиски радянської держави, ув’язнення, 

знущання, вбивства, проектує в своїй поезії сучасну йому дійсність на 

біблійний сюжет. Він вбачає страждання людей як гнів божий, вчинений за 

первинний гріх Адама і Єви. Народ гине у пеклі і ліричний герой Василя Стуса 

прагне спокути первинний гріх, взяти його на себе як Ісус. Щоб повернути 

людству втрачену землю, щоб врятувати власну душу від смерті у пеклі 

способом самопожертви. Жертовність є ключовою домінантою аналізованої 

поезії. Вона репрезентована в образі ліричного героя-мученика, який здатен 

віддатися „усеблагій покуті” [31, с. 472], щоб припинити страждання на землі.  

Повертаючись до вже згаданого шевченківського твору „Н.Костомарову”, 

можемо помітити аналогічний  домінантний мотив самопожертви, страдництва,  
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але з менш вираженим біблійним підтекстом: „Молюся! господи, молюсь! / 

Хвалить тебе не перестану! / Що я ні з ким не поділю / Мою тюрму, мої 

кайдани!” [34, с. 140].  Власні страждання герою уявляються способом спокути 

гріхів всього людства і порятунку рідної землі. 

Звертаючи увагу на ремінісценції з творів Шевченка на особливу увагу 

заслуговує вірш Стуса „Присмеркові сутінки опали”. Наскрізним мотивом 

твору є добровільна відмова від власного щастя, заради людського блага: 

„Виглядаю долю довгождану, / а не діжду – вибуду із гри” [29, с. 37]. У цьому 

рядку явно простежується інтертекстуальний зв’язок з шевченківським віршом 

„Минають дні, минають ночі”: „І все заснуло, і не знаю, / Чи я живу, чи 

доживаю, / Чи так по світу волочусь, / Бо вже не плачу й не сміюсь… / Доле, де 

ти! Доле, де ти? / Нема ніякої” [34, с. 127-128]. Мученицький мотив у Стуса 

прочитується далі, у наступних рядках поезії: „душу хай обшмугляю об камінь – 

/ все одно милішої нема / за оцю утрачену й ледачу, / за байдужу, осоружну, за 

/ землю цю, якою тільки й значу” [29, с. 37-38]. Для ліричного героя власна 

нещаслива доля, особисті негаразди і страждання не мають ніякого значення, 

головне – рідна земля, її благо. Тобто, герой Стуса вбачає порятунок нації, 

рідної землі у самозреченні.  

Паралель із творчістю Т. Шевченка також можна провести читаючи один 

з найвідоміших віршів В.Стуса „Як добре те, що смерті не боюсь я”. 

Повертаючись до „Заповіту” Шевченка, знову акцентуємо увагу на 

посмертному самозреченні ліричного героя, на відмові від раю заради 

вселюдського блага. Саме такі тенденції простежуються і у вірші В.Стуса: 

„Народе мій, до тебе я ще верну, / як в смерті обернуся до життя / своїм 

стражданням і незлим обличчям. / Як син, тобі доземно уклонюсь / і чесно 

гляну в чесні твої вічі / і в смерті з рідним краєм поріднюсь” [30, с.66]. Смерть 

у Шевченка та Стуса не є кінцевою точкою. Вона постає як етап переродження 

у вищу всюдисущу духовну силу, реінкарнація у святий дух, який здатен 

прийняти на себе весь людський біль.    
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Категорія „страждання” у творах В.Стуса виявляється також як спосіб 

самоідентифікації: „ О Боже праведний, важка докука – / сліпорожденним 

розумом збагнуть: / ти в цьому світі – лиш кавалок муки, / отерплий і 

розріджений, мов ртуть” [29, с.38]. „Через біль матеріалізується усвідомлення 

поетом своєї творчої індивідуальності і неповторності свого життєвого шляху – 

дороги болю. Це одночасно і каталізатор творчості, і її результат. Зрештою, сам 

ліричний суб’єкт Стусових поезій окреслюється через метафоризовану сполуку 

квалок болю, де це почуття розглядається як перспектива самоформування, 

знаходження себе – подібно до того, як із шматка глини скульптор робить свій 

витвір” [4, с. 49]. 

Не вкладаючи у зміст ніякої містики, можна сказати, що Шевченко 

продовжив свої описані у  „Заповіті” поневіряння через сто років в іпостасі 

Василя Стуса. І тут не має нічого дивного, адже Стус ще з дитинства був 

знайомий із Кобзарем: „Шевченко над колискою – це не забувається” [29, с. 7-

8]. А отже всі шевченківські рядки, всі мудрі істини Великого Кобзаря 

відбилися у підсвідомості письменника. Саме тому його творчість 

найяскравіше репрезентує нам так багато алюзій та ремінісценцій з творів 

Т.Шевченка. 

Аналізуючи мотиви страдництва та мучеництва у творах дисидентів у 

першу чергу, безпосередньо, звертаємо увагу на Василя Стуса. Адже в його 

творчості ця тенденція  представлена найвиразніше. Але побутування таких 

тенденцій характерне не лише для Стуса, а для всього дисидентського руху 

загалом. Менш виразно, ніж у Василя Стуса, але все ж не менш щиро та 

змістовно поняття „страдництва” та „мучеництва” репрезентовані у творчості 

Миколи Руденка та Івана Світличного.  

„В українській літературі впродовж усієї її історії ніколи не бракувало 

великомучеників. Майже кожен яскравий її представник, котрий вчасно і вміло 

не поклонився Москві, пройшов через низку тих чи інших  випробувань: 

фізичне знущання (а часом і знищення), моральне приниження, заборона 
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писати, насильницьке відлучення від читача” [7, с. 273]. Тарас Шевченко і 

Микола Руденко були одними з тих непокірних мучеників. Здавалося б, у цих 

великих письменників немає нічого спільного, окрім літературної діяльності. 

Але будучи такими далекими один від одного, вони одночасно були рідними, 

пишучи по-різному, вони писали про одне й теж, живучи у зовсім різні часи, у 

різних містах, вони однаково любили Україну. На відміну від В.Стуса 

М.Руденко апелює здебільшого не до християнських, а міфологічних образів. 

Так,  уособленням жертовності у його ліриці постає образ Атланту, який 

змушений довічно тримати небо: „Хтось тисне з хмар, на землю тисне люто, / 

А ми повинні небо підпирать” [20, с. 54]. Ці рядки засвідчують думку 

М.Руденка про місіонерську, аскетичну мету кожного письменника, кожного 

інтелігента. Саме митець повинен „підпирати небо” як Атлант, тобто нести 

просвітлення людям ціною особистого життя. Таку саму місію вбачає для себе і 

Шевченко: „ Подай душі убогій силу, / Щоб огненно заговорила, / Щоб слово 

пламенем взялось, / Щоб людям серце розтопило, / І на Украйні понеслось, / І на 

Україні святилось / Те слово, божеє кадило” [34, с. 216]. Дещо християнський 

мотив вгадується у таких рядках Миколи Руденка: „ Та не лишолося мені / 

Образ на тебе, земле мила, / … / Твої вітри вдихну з любов’ю / І кину зерна у 

ріллю, / І напою своєю кров’ю” [20, с. 102]. Жертовність ліричного героя тут 

асоціюється з жертовністю Ісуса Христа, який пропонував апостолам з’їсти 

плоть його і   випити кров його, що проливалася для відпущення гріхів. Кров 

Христа у Біблії уособлює чаша з вином, яка символізує спасіння. Тіло Христове 

– це хліб, він символізує життя. Ліричний герой Миколи Руденка виступає як 

сіяч хліба і дає клятву напоїти землю своєю кров’ю, що і ототожнює його з 

образом Ісуса Христа. Цим віршом автор знову засвідчує думку про місію 

митця, який повинен звільнити рідну землю від страждань і поневірянь, 

зупинити невиправдану жорстокість і смерть, донести істинне слово наступним 

поколінням ціною власної жертви. У кожному рядку М. Руденка „поетова душа 

знову й знову проходить страдницьким і многотрудним шляхом, яким випало 
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пройти нашому народові, а водночас із цим осмислюється і власна доля, всі її 

неймовірні перипетії” [25]. 

Як В. Стус не питає чи тяжкий його хрест, як М. Руденко не лишає образ 

до милої землі, так і Іван Світличний смиренно приймає свою долю: „Я не 

клену своєї долі, / Хоч кожен день мені взнаки” [24, с. 43]. Така позиція 

письменників до власної тяжкої долі явно наслідувана від Шевченка: „Не 

нарікаю я на Бога, / Не нарікаю ні на кого” [34, с. 253]. У цих рядках чітко 

простежується мученицький мотив. Цікаво й те, що вищезазначені слова 

Шевченка Іван Світличний обирає в якості епіграфу до свого „Сонету 

вдячності”, тобто це є прямим посиланням на шевченківський текст. Кожен з 

митців певен, що саме йому випала доля нести тягар спокути за людські гріхи, і 

кожен благородно приймає свою долю: „ І слава Богу, що сподобив / Мене для 

гарту і для проби / На згин, на спротив і на злам” [24, с.43].  

Підводячи підсумки, можемо зазначити, що у поетичній творчості 

дисидентів одними із домінантних мотивів є мотиви мучеництва та 

страдництва, які в свою чергу являють собою алюзії та ремінісценції з 

шевченківського тексту. Цю тенденцію ми виразно простежуємо у творчості 

таких представників дисидентської лірики як Василь Стус, Микола Руденко та 

Іван Світличний. Але поле цього дослідження не обмежується трьома 

постатями, а отже є підстави для подальшої розвідки та аналізу у цьому 

напрямку. 

 

2.3. Пророчі інтенції в ліриці дисидентів як форма наслідування 

шевченківської манери 

У попередніх параграфах було розглянуто такі релігійні аспекти у 

творчості Т. Шевченка та поетів-дисидентів, як сприйняття християнського 

вчення письменниками, рецепція поняття Бог, домінування у ліриці митців 

мотивів страдництва та мучеництва. Ще одна тенденція, яка яскраво 

репрезентована у поезії згаданих письменників, – пророчі інтенції. „Пророцтво” 
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у контексті творчості дисидентів може розглядатися двопланово: по-перше, як 

чергова інтерпретація біблійного тексту, по-друге, як форма наслідування 

шевченківського письма. Спробуємо проаналізувати ці два аспекти на матеріалі 

поетики таких представників літератури опору, як Василь  Стус, Микола 

Руденко та Іван Світличний.  

Основна категорія, у якій реалізуються пророчі інтенції – це майбутнє. 

Категорія майбутнього у кожного письменника постає різнопланово, але  

Т.Шевченка та дисидентів об’єднує те, що у їх творах майбутнє набуває 

сакрального значення. Воно постає як прозріння, почуте слово Боже (діалог з 

Богом), майбутнє не є чимось незримим та неосяжним, воно як пророцтво 

чітко вимальовується літерами на папері: „ Молися ж, серце, помолюсь / І я з 

тобою. Щось пророче / Мені вже зазирає в очі, / І я вже богу не молюсь” [46, 

с. 209].  

Пророчі інтенції у творчості Т.Шевченка та дисидентів реалізуються в 

трьох аспектах: пророкування долі людства, долі України, або власної долі. 

Остання тенденція, до речі, простежується найчастіше і в ній категорія 

майбутнього набуває дещо екзистенційного значення. Шлях у майбутнє  

усвідомлюється письменниками, як шлях до смерті, шлях у небуття: „ В неволі 

виріс меж чужими, / І, не оплаканий своїми, / В неволі, плачучи, умру” [46, 

с.138]. Майбутнє і смерть у Шевченка розуміються як шлях до Бога. Схожі 

мотиви простежуємо і у Василя Стуса, але тут дещо складніше. У Стуса 

майбутнє, з одного боку так само, являє собою дорогу до Всевишнього, але з 

іншого – майбутнє як часовий вимір подекуди абсолютно нівелюється, тобто 

розуміється як шлях в нікуди: „ Минуле не вернути. / Сьогодні – згибіло. 

Майбутнього – нема” [41, с.249-250]. Крім цього у Стуса майбутнє 

асимілюється до минулого, зливається з ним і фактично зникає: „ Коли ти 

сниш і видиш, як життя / навзаводи ступає, то минуле / вганяючи в 

майбутнє, то нараз / майбутнє провістуючи минулим – / просвітлої годиночки 

не дасть” [41, с.534]. Таке сприйняття письменником власної долі обумовлено 
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тяжкими життєвими обставинами письменника і складністю його 

внутрішнього світу. Чуттєва рецепція світу вводить його у стан туги, 

глибокого суму, але й водночас він не приймає небуття і своїм існуванням, 

своїм життям бореться зі смертю: „ Коли живеш ти, мрійнику, і все / омріяним 

караєшся і мариш, / пізнавши край окраденого завтра / і все-таки лишатися 

живим” [41, с. 534].  

 Інший, більш глобальний, аспект –  це пророкування долі всього 

людства. Найвиразніше ця тема простежується в ліриці Миколи Руденка. Доля 

людства хвилює і  Шевченка, але світ у його творах постає дещо 

україноцентричним: „ І на оновленій землі / Врага не буде, супостата, / А буде 

син, і буде мати, / І будуть люде на землі” [46, с.253]. У Миколи Руденка 

простежуємо схожі тенденції, але вони носять більш космополітичний 

характер. Ліричний герой Руденка постає як типовий пророк, на якого зійшло 

божественне прозріння: „ Та був удар… / Розверзлось небо / Серед космічних 

мерехтінь, / І ти покликала до себе, / Великих думань віща тінь” [30, с. 19]. 

Герой вбачає майбутнє людства у подоланні всесвітнього зла, звертаючись до 

тиранів він каже: „ І підійду, і гляну зблизька, / Як ви конаєте в чаду; / І землю, 

як мале дівчисько, / В обійми сонця поведу.” [30, с. 19]. Крім цього в цих 

рядках прочитується місіонерська ідея письменника – світле майбутнє 

можливо, але людству треба допомогти прийти до „сонця”. Таким чином 

Микола Руденко відстоює оптимістичні погляди стосовно долі людства. Але у 

Тараса Шевченка пророцтва подекуди набувають і песимістичного характеру, 

загалом вони безпосередньо стосуються долі України: „ І не пом'яне батько з 

сином, / Не скаже синові: “Молись, / Молися, сину: за Вкраїну / Його замучили 

колись” [46, с.138]. Такі ж песимістичні настрої прочитуємо у Івана 

Світличного: „ І снився сон / Про те, як злидня-свинопаса / Коронуватимуть 

на трон. / І бидло стане паном. / (…) / І сталося” [33, с. 40]. Цікавим 

моментом у цьому вірші є те, що пророцтво реалізовано тут у формі сну. Цей 

прийом дуже часто зустрічається у творчості Шевченка і дисидентів, але 
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наслідується „віщий сон” не від Кобзаря, а, скоріше, з фольклору, народної 

творчості. Можна сказати, що це суто українська риса. Так, знову ж таки 

пророкуючи власну долю, Василь Стус пише: „ Був віщий сон: немов на 

катафалку, / іще живий, я, везений на кару, / конаючи, востаннє подивляв / 

стьмянілі юрми” [41, с. 302-303].  

Таким чином, простеживши творчість Тараса Шевченка та               

поетів-дисидентів маємо підстави говорити про побутування в їх ліриці 

пророчих інтенцій.  Т. Шевченко використовує пророцтво для реалізації 

декількох цілей: по-перше, для висловлення власних припущень стосовно долі 

України і людства загалом, по-друге, як спосіб самовизначення у світі, вибір 

власного життєвого шляху. Такі самі цілі ставили перед собою дисиденти, 

саме тому вони репрезентують в шевченківській манері пророчі інтенції у 

своїй творчості. 
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ВИСНОВКИ 

 

Досліджуючи життя та творчість поетів-дисидентів і Кобзаря,  ми 

виявили, що наслідування Шевченка відбувається у різних аспектах: це і 

перейняття світоглядних засад письменника, що відобразилися на 

біографічному досвіді поетів-дисидентів; і невільничі мотиви у творах, які 

репрезентує лірика дисидентів, написана під час заслань. Зразками такої лірики 

може бути творчість Василя Стуса, Миколи Руденка, Івана Світличного. Крім  

цього, аналізуючи поетику дисидентів знаходимо різноманітні алюзії та 

ремінісценції з творів Шевченка, що виражаються в наслідуванні тем, образів, 

стильової манери, художніх засобів тощо. Це перейняття в письменників 

подекуди відбувається на підсвідомому рівні, оскільки кожен з представників 

„літератури опору” знав „Кобзар” напам’ять. Причитуючи поезію Шевченка та 

дисидентів, спостерігаємо і наслідування  складної рецепції релігійного вчення. 

Ця тенденція реалізована у семантиці поняття „Бог”, у молитовно-

сповідальних, страдницьких, мученицьких мотивах та у пророчих інтенціях 

притаманних поетиці Кобзаря та митців-дисидентів.  

У ході дослідження  було вирішено низку завдань, а саме: 

 окреслено форми і способи впливу постаті Тараса Шевченка 

на життя і творчість поетів-дисидентів; 

 виявлено інтертекстуальні зв’язки між невільничою  лірикою 

дисидентів та поетикою періоду заслання Т. Шевченка; 

 проаналізовано релігійні мотиви в ліриці дисидентів та 

творчості Т.Шевченка; 

 розкрито особливості сприйняття християнського вчення 

Шевченком і дисидентами та своєрідність його  інтерпретації в поетиці митців; 

Під час виконання роботи було реалізовано поставлену мету і звернено 

увагу на всі важливі аспекти зазначеної теми. Перспективу становить більш 

детальний аналіз шевченківських мотивів у творчості кожного окремого 
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представника „літератури опору”. 

Дослідження шевченківських мотивів у творчості дисидентів є однією з 

галузей відносно молодої науки шевченкознавства, що обумовлює 

актуальність  подальших досліджень. 
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