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Т. Г. ШЕВЧЕНКО У ТВОРЧОСТІ Б. ОЛІЙНИКА 

 

Творчість Б. Олійника — видатне явище у сучасному літературному 

процесі. Незаперечним є той факт, що серед чинників, які формували її витоки, 

одне з чільних місць належить зверненню до класичних здобутків світової 

культури, в тому числі й насамперед до спадщини Т. Г. Шевченка. 

Осмислення Б. Олійником величі Т. Г. Шевченка, його значення для 

людства і сучасників відбувається в руслі постійного і послідовного вирішення 

трьох основних проблем, традиційних для художнього світу поета, образно-

символічні означення яких подибуємо безпосередньо у текстах віршів: «Це — 

мій народ», «Писати — як жити... жити — як писати», «Зоря його, немов 

провісна птаха, Летить, летить за межі світові!». 

Перше — і, на нашу думку, — визначальне проблемне коло, пов'язане з 

образом Кобзаря, — «Це — мій народ» — містить у собі найширший діапазон 

морально-етичних та соціально-історичних асоціацій. 

Це, по-перше, духовні джерела народного характеру. Найглибших 

історичних джерел торкається Б. Олійник, художньо осмислюючи питання 

впливу немеркнучого слова Кобзаря на утворення самої соціально-історичної 

категорії — український народ. Художньо-філософське осмислення цього 

складного і тривалого процесу зустрічаємо практично у всіх творах, де епі-

центром усього ідейного комплексу виступає особистість Т. Г. Шевченка 

(диптих «Шевченко і народ», поема «У дзеркалі слова», «Чотири посвяти 

безсмертним», поема «Доля»). 

Другим асоціативним відгалуженням проблеми «Це — мій народ», 

вирішення якої пов'язане з образом Т. Г. Шевченка, є концепція   діалектично-

рухливого,   живого   становлення   та утвердження особливого, радянського 

характеру, риси якого накладаються на праоснову предків і утворюють якісно 

новий морально-соціальний сплав. 

У диптиху «До проблеми «Шевченко і народ», поемах «У дзеркалі слова», 

«Доля» В. Олійник підкреслює, що слово Шевченка стало частиною 

ідеологічного забезпечення революції, що великий син своєї землі відстояв 

народ вже не тільки «перед людьми», а в людях, тобто сприяв створенню в них 

відповідної самосвідомості. 

Звернення Б. Олійника до образу Т. Г. Шевченка стало для поета важливим 

засобом вирішення проблеми «національне — інтернаціональне — 

загальнолюдське». У соціально-філософській концепції поета Кобзар постійно 

виступає у загальнолюдському культурному контексті — поруч із М. 

Чернишевським і А. Міцкевичем у поемі «Доля», духовним рятівником російсь-

кого солдата у поемі «У дзеркалі слова», тією нерозривною ланкою, що міцно 

пов'язала український народ з усім прогресивним людством, — у диптиху «До 

проблеми «Шевченко і народ». Шевченко — не тільки для рідної «хатки» – для 



всього світу, бо «виповів за всіх і — все», бо «сходить вище шапки Мономаха 

Козацька шапка на крутій главі». 

І, зрештою, для сучасного митця Т. Г. Шевченко виступає ідеалом поета-

громадянина; Б. Олійник зізнається у одвічному прагненні «пізнати вічну 

таїну» великого Кобзаря, знайти відповідь на питання: чому «Щоберезня ми на 

новій орбіті Тебе, нового, відкриваєм знов?» Шевченко — це мірило 

громадянської мужності, духовної цілісності, безкомпромісності, «Бо кожне 

слово гніву і любові Сповна життям оплачував». Цей комплекс проблем 

знаходить високохудожнє втілення у віршах «Балада про Шевченкове перо», 

«Чотири посвяти безсмертним», у поемі «У дзеркалі слова». 

У поетичному кредо Б. Олійника саме від Шевченка веде початок 

усвідомлення відповідальності за слово як за вчинок, виправдання слова 

життям, розуміння слова як вогню, соціальної активності поезії. 


