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ЕСХАТОЛОГІЧНІ НАСТРОЇ ПОЕЗІЇ ТАРАСА ФЕДЮКА 
 

У статті аналізуються есхатологічні настрої та апокаліптичні тенденції творчості відомого поета сучасності 

Тараса Федюка, а також основні концепти есхатологічного мислення письменника, представлені  мотивом смерті 

та увиразненою апокаліптичною образністю. Автор визначає основні концепти есхатологічного мислення 

письменника; окреслює специфіку репрезентації апокаліптичних візій у творчості митця та роль драматичного 

становища людської цивілізації на зламі тисячоліть у формуванні есхатологічного світовідчуття творчості поета. 
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Апокаліптичні передбачення, передчуття 

тотальної історичної катастрофи, настрої 

дисгармонічності й смутку набувають особливої 

актуальності в суспільній свідомості в ситуації 

помежів’я ХХ–ХХІ століть. Подібні 

апокаліптичні настрої спостерігаємо майже 

кожного разу, коли певна епоха добігає 

історичного завершення й починається перехід 

до нових зрушень в історії людства. Кожного 

разу представникам даної історичної епохи 

здається, що саме вони стануть свідками 

початку апокаліпсису через перенасиченість 

життя різними катаклізмами. Відчуття 

катастрофізму на початку ХХІ століття 

проявляється з новою силою. Інтерес до 

есхатологічної проблематики з відповідною 

ідеєю про кінець світу різко посилюються у 

зв’язку з пророцтвами навколо магічної дати, 

окресленої стародавнім племенем Майя. 

Людство хвилює, як правильно розшифрувати 

й наскільки точними можуть стати ці таємничі 

пророцтва. Важливим стає змалювання 

цілісної картини причин, що ведуть до 

ймовірного трагічного початку кінця.  

Есхатологічні та апокаліптичні мотиви, що 

є частиною загальної культурної тривоги, 

знаходять своє відображення в мистецтві й у 

літературі зокрема, чим відкривають простір 

для концептуально нових митецьких 

інтерпретацій, винайдення та створення якісно 

інакших образів й картин, розстановки нових 

акцентів. Митці різних поколінь, починаючи 

приблизно від ранньохристиянської доби й 

закінчуючи сьогоденням, використовують у 

своїх творах ідею кінця світу й людства, 

створюючи оригінальний художній образ 

апокаліпсису. Тотальна криза, присмерк 

цивілізації, руїна – так визначають відомі 

філософи й культурологи основні акценти ХХ 

століття (М. Бєрдяєв „Кінець Європи”, О. 

Шпенглер „Присмерк Європи”, К. Ясперс 

„Духовна ситуація часу” та ін.). Їхні 

дослідження органічно вписуються в 

європейський літературний контекст, 

детермінуючи свідоме художнє моделювання 

апокаліптичних образів, зумовлених 

десакралізацію світу й людини в ньому. 

Російський філософ М. Бердяєв наголошує на 

есхатологічному відчутті християнської 

свідомості: „У християнстві навіки залишається 

есхатологічне очікування. Смисл наступної 

епохи в християнстві в тому, що в ній 

християнство знову буде есхатологічним, а не 

виключно історичним” [1, c. 39].  

Мотив кінця світу втілився у багатьох 

творах зарубіжних і вітчизняних митців. Серед 

світових творчих доробків варто виділити 

твори Г. Мелвілля „Мобі Дік”, Г. Веллса 

„Машина часу”, А. Штейна „Потоп-82”, 

Е. Ласпер-Шюллера „Кінець світу” та ін. 

Есхатологічні мотиви присутні й в українській 

літературі, починаючи з давньої (твори 

Л. Барановича, І. Величковського, Д. Братковського 

та ін.) і закінчуючи творчістю митців ХХІ 

століття, спостерігаємо ідеї кінцесвітності. У 

кожному випадку есхатологічне світовідчуття 

обумовлено визначальними рисами певної 

історичної епохи. Так, апокаліптичні картини 

у творчій свідомості вітчизняних митців ХХ 

століття (Т. Осьмачки, В. Барки, І. Багряного, 

І. Драча, В. Стуса та ін.) зумовлені  

соціальними й моральними катаклізмами 

епохи: світові війни, революції, геноцид цілих 

народів, знецінення духовних основ 

людського життя.  

Серед українських письменників ХХІ 

століття, творчість яких сповнює 

есхатологічне світовідчуття, слід назвати поета 
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Тараса Федюка. Цей аспект творчості митця 

іще не був предметом окремого наукового 

аналізу сучасного літературознавства. У цьому, 

на наш погляд, актуальність даної студії. 

Мета статті – проаналізувати есхатологічні 

мотиви та апокаліптичні тенденції у творчості 

Тараса Федюка. Реалізація мети передбачає 

розв’язання наступних завдань: визначити 

основні концепти есхатологічного мислення 

письменника; окреслити специфіку 

репрезентації апокаліптичних візій у творчості 

митця; означити роль драматичного 

становища людської цивілізації на зламі 

тисячоліть у формуванні есхатологічного 

світовідчуття творчості поета. 

Творчість Тараса Федюка набуває 

інтенсивного розвитку в кінці ХХ – початку 

ХХІ століття, в порубіжну епоху, яка 

відзначається  значною кількістю кардинальних 

змін у багатьох сферах суспільного життя, 

зміною канонів, дифузією цінностей, 

передкатастрофічним відчуттям усередині 

соціуму й загалом містичним і драматичним 

забарвленням. Це одна з причин акумуляції 

есхатологічних мотивів у його творчості, де 

виразними стають роздуми ліричного героя 

про смерть, неминучу гибель людської 

цивілізації, кінець світу. 

У творах Тараса Федюка спостерігаємо 

доволі часте вживання концепту „смерть”, що 

наповнює його поезій есхатологічними 

мотивами. Я. Голобородько, аналізуючи 

зазначену проблему, висловлює щодо 

специфіки розробки поетом мотиву смерті та 

скінченності життя думку про те, що смерть 

„Стає супроводом, що виакцентовує та 

підсумовує посутність людського існування. 

Екзистенції смерті в ліриці Тараса Федюка 

звернені до екзистенцій духовно насиченого, 

багатовимірного буття. Смерть у „я”-свідомості 

оповідача існує водночас у двох контрастних 

вимірах – віддалено і поруч” [2, с. 38]. Дослідник 

уважає, що у творчості поета „Смерть 

усвідомлюється як зрима й невідворотна 

реальність, що поволі пробивається, виникає у 

ліричних реаліях та колізіях. Вона постає то 

згадкою-передчуттям, то конкретним фактом 

із біографії досвіду „я”-наратора” [2, с. 38]. 

Мотив смерті у ліричних візіях Тараса 

Федюка в різних контекстах має відмінні 

репрезентації. З одного боку, концепт „смерть” 

набуває екзистенційно-есхатологічного змісту 

й тлумачиться як невід’ємний атрибут 

загальновідомої антиномії „життя – смерть” з 

неминучим очікуваним кінцем усього живого 

у Всесвіті. З іншого боку, поняття „смерть” 

ретранслює суто фізичний зміст, коли „смерть 

насправді чатує зовсім близько, торкаючись 

твого світу й у такий спосіб тебе, що вона 

впливає не тільки на сприйняття того, що 

називають життям, а й на поведінку, на стани 

власної свідомості” [2, с. 39]. Характерним 

прикладом ілюстрації останньої сентенції є 

вірш „Смерть учителя”, у якому для ліричного 

героя „смерть, як і життя, також постає 

уроком” [2, с. 39]: “Ви замовчали, / І замовчало 

/ Серце в червоній труні. / В класі порожньому 

/ Нині за партами – / тіні од хмар / Сумні. / Вас 

не стало. / І слів не стало. / В грудях гіркий 

полин. / Ви так прекрасно / Життя прожили / 

По сорок п’ять хвилин! / Тиха, / Важка, / І 

тривожна мелодія… / Світ разом з Вами затих. 

/ Учні могилу копають… / Хоч цьому / Ви і не 

вчили їх…” [3, с. 15]. 

У вірші „Монолог” представлені рефлексії 

ліричного суб’єкта щодо неминучого 

трагічного фіналу людського життя. 

Екзистенційні переживання очікуваної смерті 

наповнюються драматичними образами-

символами „чорний хрест”, „хижі звірі”: 

„Календар обірваний не склеїш, / Час прийде / 

крізь клени золоті… / І мене хвороби / без 

єлею / Розіпнуть на чорному хресті. / 

Розіпнуть, щоб дощ і хижі звірі / Досхочу 

натішились в яру… / Розіпнуть за вірші… / І за 

віру, / Що ніколи в світі не помру ...” [4, с. 19]. 

Мотив смерті наповнює свідомість 

ліричного героя почуттям смутку й 

невідворотності кінця як особистого життя, 

так і життя оточуючих: „Тепер серйозніше, / 

тепер уже не гра. / Лежу. Дожився. Змушений 

лежати. / І дівчинка – / мені і всім сестра – / Та, 

як сестра старається всміхатись. / Не знаю, як 

зумів одзимувать… / (Весна прийшла. Вона і 

оборонить.) / Зозулі ще не скоро прилетять. / 

Кують літа в акаціях ворони” [4, с. 39]. 

У поезіях Тараса Федюка образ смерті 

також реалізується через образно-смислові 

асоціації, які представлені такими концептами 

як кров, закривавлена хунта, холод: „і немає 

зв’язку і моя закривавлена хунта / золота моя 

хунта майори мої молоді / полягла перед 

входом просвітлена смертю і бунтом / і нема / 

тільки кола по крові немов по воді” [5, с. 7]; 
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або ось так: “Холод. Трансністрія. Хата сама. / 

Дятлів згрібає докупи зима: / краплі кори – на 

ґрунти снігові, / краплі червоного – на голові” 

[5, с. 78]. У поезії „А умру я, хлопці, на базарі” 

передчуття власної смерті репрезентовано з 

гірким присмаком богокинутості й самотності 

у світі ринкових відносин: „А умру я, хлопці, 

на базарі, / Упаду в грузинські апельсини, / На 

якійсь брудній приблудній хмарі / Відлетить 

душа, у всьому винна” [6, с. 122]. Відчуття 

непотрібності, зайвості у країні, де смерть 

людини, на жаль, є лише приводом для того, 

щоб „алкашам” був привід для випивки. 

 Поет презентує такі топоси, які 

допомагають у зображенні просторового світу 

смерті. Показовим є зображення чорного лісу: 

„ми йдемо в чорний ліс / нас іти і вмирати не 

спинить / ані шепіт вгорі / ні внизу голосні 

голоси / і у різних кінцях і місцях кайдашевої 

пущі / ми заплющимо очі гойднувши в агонії 

віть / нас укриють навік / вовча ягода круки і 

кущі / нас нема…” [7, с. 9]. Смерть – це і 

кладовище: „Ходить посполитих зграя / там, 

де їм усім лягти, там, де тиша, як у раю, 

уособленням мети. / <…> На Личаківському в 

маї – / золотий костельний дзвін…/ І над 

цвинтарем літає, і стікає кров з колін…” [7, с. 

56–57]; і монастир: „якщо катастрофу стрічати 

– то краще в монастирі / на березі моря / 

вгадайте / із трьох разів де це” [7, с. 11]. Мотив 

смерті денотує катастрофічність мислення 

Тараса Федюка, що увиразнюється уживанням 

широкої палітри барв та відтінків, влучний 

епітетів і оригінальних метафор, а також 

анімалістичних та орнітологічних образів: „це 

хвостом убитим вовка / замітати чорну хату / 

це собі травою ловко / смерть раптову лікувати 

/ це туман у сивій рудці / це крик півня у 

тумані / мов червоний гріш у хустці / мертвих 

бабці або мами” [7, с. 6]. 

У поемі „Друге пришестя” Тарас Федюк 

окреслив апокаліптичні візії сучасної 

екзистенції через презентацію опозиційних 

вимірів цінностей, „що призводить до 

непідвладності „людського”, „натовпу” 

найвищому Суду” [2, с. 62]. Трагедію людства 

автор бачить  у тотальній руйнації духовного 

буття, деградації споконвічних цінностей. 

Люди є недосконалими істотами, через що 

продукують Зло і своїми руками будують 

пекло на землі. Апокаліптична картина стає 

більш виразною завдяки поступовому 

змертвінню духовного єства людини. Образ 

Cпасителя, якому начертане запобігти 

Судному дневі й врятувати людство від 

загибелі, постає перед реципієнтом зневіреним 

і ураженим бездуховністю людства. З гіркою 

долею сарказму й іронії звучать наступні 

рядки: „Боже, у них так багато високих 

хрестів, / Але крім мене ніхто на хрестах не 

розп’ятий!”, або „Де безсила місія любові, / 

Там безсила місія судді” [6, с. 193]. Сатиричне 

звучання рядків поеми створюють семантико-

асоціативне поле як складник есхатологічної 

свідомості, у якій вимальовується апокаліптична 

картина панівної світової трагедії – Зла, 

створеного за волею людини. Тільки бажання 

людини здатне знищити Зло і хаос, а доти 

навіть біблійне друге пришестя Христа не в 

змозі допомогти тому, хто цього не бажає, хто 

живе у вимірі бездуховності й байдужості: 

„Пустеля. / Не вознось. Не воскрешай. / Я не 

суддя. Тут виміри інакші. / Вони не наші, 

Господи, не наші… / Стікає кров з плеча 

замість плаща” [6, с. 204].  

Деякі реалії поеми („Хоч голі, голодні, 

дурні, але вже – комісари, Зірки віфлеємські 

горіли на вбогих лобах”, „) переносять читача 

в жахливі часи тоталітарного режиму ХХ 

століття, повторення яких ліричний герой 

знову спостерігає в сучасності: „І знову мене 

зустрічають, обдерті й привітні, // Дурні і такі 

ж комісари” [6, c. 196], закликаючи 

Всевишнього не народжувати більше синів і 

посилати їх на спокуту людських гріхів, бо 

нічого не змінюється: 

Самовбивці. Кров тече в моря <…> 

Чорні сили правлять на болоті 

Чорні тіні ходять на поклон. 

 Шостим днем створенний 

чорний крук 

Сині очі виклює могилам. 

Крові, що стікає з моїх рук 

 Два тисячоліття не спинили [6, с. 197–198] 

Есхатологічні мотиви яскраво 

репрезентовані за допомогою оригінально 

введених метафоричних образів вогню і 

світла, символіка яких має особливе значення 

у християнському світобаченні. Пошук світла 

як трансцендентної категорії пов’язаний із 

підсвідомим бажанням людини вийти із 

темряви, у якій вона опинилась через власну 

недбалість і байдужість. Якщо розглядати 

вогонь з точки зору біблійного трактування, то 
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цей образ-символ передає картину Страшного 

Суду: „…тут нічого не буде навіть коли умреш 

/ світло в кінці що бачим – просто останні 

пожежі / ці що на козлах правлять поумирають 

теж / саме туди куди правлять і кривавлять 

одежі” [5, с. 33]. Смерть для ліричного героя – 

це не просто кінець життя, це перехід у 

вічність, у нову епоху: „далі – сама пустеля 

гибель богів і олив / трохи слідів пекучих 

трохи піску в кучері / і закінчилась епоха що 

починалась зі слів / і почалася весела - / хай і 

таємна – вечеря” [5, с. 34].  

Поезія „Вже нічого не лишилось” сповнена 

есхатологічними мотивами півдня України: 

„Вже нічого не лишилось / Не лишилося і все. 

/ Птах-могильник в хмарі пилу / Череду могил 

пасе” [6, с. 133]. Зло і хаос у земному вимірі не 

знищуються, вони тільки зростають і 

ускладнюються з часом, наближаючи початок 

кінця. Есхатологічне відчуття поезій Тараса 

Федюка увиразнюється завдяки використанню 

образу темряви, у якій опинилося людство. 

Апокаліптична темрява, що оповила світ, 

проникає у всі надра життя людини, поступово 

призводячи до краху цивілізації: “…згасаюче 

небо і степ і цвинтар медовий / і в дунаї 

черешні такі чорні що – перехрестись / якщо 

не європа то щонайменше Молдова / на спині 

бика / цілуючи прірву пливе кудись” [8, с. 14]. 

Поряд із природним катаклізмами, у світі 

відбувається найстрашніше для кожної 

людини творчої натури – загибель духовності 

суспільства. Трагедія епохи, й України 

зокрема, в тому, що „цивілізація впевненою 

ходою йде до власної загибелі”  [9]. 

Отже, в ліричних творах Тараса Федюка 

чітко окреслюються есхатологічні мотиви, 

актуалізація яких більшою мірою пояснюється  

часом створення – у період зміни століть. 

Поезія митця репрезентує ідеї кінця світу, 

роздуми над трагічним становищем цивілізації 

і можливості її загибелі. Увиразнюється 

есхатологічне звучання текстів і 

катастрофічність мислення поета завдяки 

антиномії життя – смерть, образам-символам, 

характерної колористики та ін. На нашу 

думку, витоки есхатологічного світовідчуття 

полягають в міфологічній спрямованості 

художнього мислення Тараса Федюка, 

дослідження якого є перспективним для 

подальших наукових розвідок. 
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Черткова Е.В., 

ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ ПОЭЗИИ ТАРАСА ФЕДЮКА 

В статье анализируются эсхатологические настроения и апокалиптические тенденции творчества известного поэта 

современности Тараса Федюка, а также основные концепты эсхатологического мышления поэта, представленные мотивом 

смерти и подчеркнутой апокалиптической образностью. Автор определяет основные концепты эсхатологического мышления 

писателя; определяет специфику репрезентации апокалиптических видений в творчестве художника и роль драматического 

положения человеческой цивилизации на рубеже тысячелетий в формировании эсхатологического мироощущения творчества 

поэта. 

Ключевые слова: эсхатологическое ощущение, апокалиптическая картина, смерть, мотив. 

 

Chertkova O. 

ESCHATOLOGICAL TENDENCIES IN THE POETRY OF TARAS FEDYUK 

The eschatological motives and apocalyptical tendencies in the creativity of the famous modern Ukrainian poet are analyzed. It is also 

analyzed the main concepts of eschatological thinking of the poet, which are presented by the existence of the death motive and emphasized 

by the apocalyptic imagery. The author defines the basic concepts of eschatological thinking of the writer; outlines the specifics of the 

representation of apocalyptic visions in the work of the artist and the role of the dramatic position of human civilization at the turn of the 

millennium in shaping the eschatological attitude of the poet's work. 
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