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Проблема образного відтворення світу цікавила й цікавить багатьох учених — 
літературознавців, мовознавців, мистецтвознавців, адже це — найхарактерніша особливість 
художнього відображення дійсності. 

Говорячи про мовну образність, треба мати на увазі, що вона найповніше виявляє 
себе у слові. Однак мовно-художній аналіз твору не може обмежуватись тільки словом. У 
будові словосполучень, речень, абзаців і навіть цілих текстів знаходять відображення 
особливості художнього мислення. Усі мовні одиниці, взаємодіючи в системі художнього 
твору, створюють багатоплановий образ, який впливає на свідомість людини, її розум, 
почуття. Саме цей вплив і визначає ступінь дієвості образної системи того чи іншого твору. 
Образ відбиває і конкретизує наш життєвий досвід, наші зорові, чуттєві, слухові враження, 
певною мірою узагальнює і дуже часто доповнює його. Образам, особливо ліричним, 
притаманне яскраве емоційне забарвлення. 

Чи існує образна система віршових і образна система прозових творів? Коли так, то в 
чому ж полягає специфіка словесного образу в прозі і в поезії? 

Зіставляючи написані одним автором поетичні і прозові твори на ту саму тему, 
можна помітити певні жанрові особливості словесного образу. 

Ідеальними для порівняння можна вважати ті з них, що написані автором однією 
мовою, приблизно в той самий час і на одному матеріалі — тобто тематично близькі. 

Для подібного дослідження дуже вдячний матеріал дають нам твори Т. Г. Шевченка, 
у доробку якого знаходимо поеми і повісті, що відповідають згаданим вимогам. Для 
прикладу візьмемо поему «Княжна» і повість «Княгиня». Складність порівняння жанрових 
особливостей (проза і поезія) в даному випадку полягає в тому, що поезія і проза 
представлені різними мовами, а система мови, як відомо, впливає на вибір стилістичних 
засобів художнього твору. О. М. Пєшковський зазначав, що слово – це конгломерат багатьох 
і навіть різнорідних значень. Отже, розуміння першорядного і другорядного значень 
(особливо слів з виразним елементом метафоричності) багатозначного слова у тих, хто 
розмовляє різними мовами, різна. О. О. Потебня, наприклад, вважав, що найближче значення 
слова — народне (тобто загальновживане, усім зрозуміле), тим часом дальше — 
індивідуальне. Тому можна уявити, що ті самі слова використовуються як різні художні 
образи необмежено (практика ж протистоїть цьому процесові). 

У діалектичній взаємодії цих двох тенденцій — використанні загальновживаних слів 
і наповненні їх індивідуальним змістом, сприйманням — зароджується те, що ми називаємо 
мовно-художньою, мовностилістичною системою твору. 

Передаючи індивідуальний зміст, слово виступає засобом емоційного впливу, 
засобом тлумачення дійсності, вираження авторської оцінки цієї дійсності. 

Порівнюючи початок поеми «Княжна» і повісті «Княгиня» Т. Г. Шевченка, звертаємо 
увагу на слово село що не тільки розпочинає обидва твори, виступаючи в ролі називного 
уявлення, але й є найчастіше вживаний повнозначним словом у цих уривках. Стилістично 
виділене слово село орієнтує читача на сприймання твору. В обох випадках називний 
уявлення сприяє створенню узагальненого образу села: 

 
Село! і серце одпочине. 
Село на нашій Україні – 
Неначе писанка село... 

Село! О сколько милых, очаровательных 
видений пробуждается в моем старом сердце 
при этом милом слове 

 
І в першому, і в другому уривках українське село постає перед нами органічно 

пов’язаним з безжурною природою. Ця гармонія підкреслюється дуже виразним 
порівнянням (неначе писанка село) і метафорою (сам бог витає над селом). Весь ритм, 



поважний, спокійний невелика кількість дієслів (у даному випадку ця кількість впливає на 
динамізм твору) і досить велика кількість іменників та прикметників (що, навпаки, 
уповільнює дію, надає їй урочистості) сприяють виробленню ідилічного настрою в читачів, 
які чекають, що серед такої чудової природи житимуть щасливі, гармонійно пов’язані з нею 
люди. Несподівано, після такого ліричного вступу, автор з відчаєм вигукує: «Село! Село! 
Веселі хати! Веселі здалека палати, Бодай ви терном поросли!». Повторення того самого 
слова, нанизування одного за одним чотирьох окличних речень, і, звичайно-експресивне 
семантичне значення останнього — кардинально змінює наше сприймання образу села. 

Ідеалізоване село, зображене на початку, змінюється, конкретизується, набуває 
реалістичних ознак. Автор підводить читача до конкретного місця дії і починає розповідь. 
Треба зазначити, що «ефект поступового наближення до місця подій» надзвичайно виразний. 
Шевченкові вдається пов’язати між собою два полярно протилежні узагальнення і довести 
буквально в кількох словах їх неприродне поєднання: чудову красу природи і невимовні 
страждання людей. Такий же підхід автора і до прозового тексту: «Село! О, сколько милых, 
очаровательных видений пробуждается в моем старом сердце при этом милом слове! Село! 
И вот стоит передо мною наша бедная, старая белая хата, с потемневшею соломенною 
крышею и черным дымарем, а около хаты на причилку яблоня с краснобокими яблоками, а 
вокруг яблони цветник — любимец моей незабвенной сестры, моей терпеливой, моей 
нежной няньки!». 

Отже, слово село, виступаючи як домінанта, як центр оповіді, несе різне семантичне 
навантаження в тексті. Від абстрактнішого до конкретнішого — такий напрям руху слова-
образу село в поемі і в повісті. Оскільки само по собі це слово небагатозначне, ступінь його 
узагальнення пізнається через контекст. 

Але жанр ставить свої вимоги до художнього твору. Найвиразнішою рисою поезії є 
актуалізація — максимальна концентрація значеннєво-емоційного навантаження різних 
мовних рівнів. Зробивши статистичні підрахунки (звичайно, дуже умовні) в наведених вище 
уривках, можна помітити таке, що в поетичному творі виражається 2-ма словами, в прозі 
вимагає 14 слів. Тобто, образна місткість слова або словосполучення у поезії більша, ніж 
місткість цих одиниць у прозі. Через це ступінь узагальнення у семантично багатоплановому 
поетичному слові більший порівняно з словесними образами художньої прози. Наприклад, у 
вже згаданому уривку з повісті «Княгиня» Т. Шевченко описує конкретну хату, яка ніби 
стоїть перед його очима. Тут автор використовує здебільшого загальновживані означення 
(старая, белая хата; соломенная крыша; черный дымарь; краснобокие яблоки) з метою 
максимального наближення читача до зображуваного. У поезії ж детальні описи замінені 
загальними картинами природи, побуту, які передані через емоційне сприймання автора. У 
зв’язку з цим згадаймо слова М. О. Добролюбова про те, що є письменники, які прагнуть 
заховати у творі свою особистість, свою оцінку зображуваного, а є такі (до них і належить 
Т. Г. Шевченко), у яких особисте, ліричне начало домінує. 

Порівняймо, як по-різному в поезії і в прозі описуються банкети у князівському 
палаці: 
Гуляє князь, гуляють гості, 
I покотилось на помості. 
А завтра знову ожива, 
І знову п’є, і знов гуляє; 
I так за днями день минає. 

А происходили, Степановичу, спивы та плясы, 
та полунощные банкеты, и добанкетовались до 
того, что к концу зимы нечего было на стол 
поставить. Драгуния, знаете, наедет голодная, 
так хоть макитру пустую поставь на стол, то и 
ту съедят. 

У цьому уривку повісті «Княгиня», як і в інших, виразно відчувається деталізація. 
Т. Шевченко, наприклад, вводить пряму мову оповідача, в якій природно звучать колоритні 
порівняння, епітети, нерідко вводяться українізми. 

Іронія пронизує всі рядки поеми, де описуються гучні банкети у князя. Вона 
передається і добором лексики — відповідними прикметниками і виразним контекстуально 
негативним значенням (неситі, несмілі гості, сам аж синій) і дієсловами з префіксом по- 



(походжає,; покрикує), і художнім засобом метонімії (вино... гостей... налива). В цій частині 
поеми автор враховує вплив дієслів на ритм і підкреслює його: музика тне;, вино налива; 
князь походжає, наливає, покрикує; гуляє; гості гуляють; покотилось; ожива; п’є; гуляє; 
минає. 

Нагнітання емоцій досягається повторенням синтаксичних конструкцій: гуляє князь, 
гуляють гості. Ці слова рефреном проходять через усю поему, підкреслюючи разючий 
контраст між бенкетуванням князя і страдницьким життям народу. Повтори єднальних 
сполучників (полісиндетон) увиразнюють картину й одночасно підкреслюють її 
одноманітність. 

Велику роль відіграє інверсія, пор.: 
П’яниці, знай собі, кричать: 
— І патріот! і брат убогих! 
Наш славний князь! Віват! Віват! — 
А патріот, убогих брат... 
Дочку й теличку однімає 
У мужика... 
 
А голод стогне на селі 
І стогне він, стогне по всій Україні... 

В основі згаданого вище явища актуалізації лежить метафоризація — розширення 
обсягу слова за рахунок виникнення в ньому переносно-образних значень і підсилення 
експресивних властивостей. Одним із різновидів метафоризації є антропоморфізація — 
наділення неживих предметів, явищ природи якостями живих істот. Особливо вдало 
використовує Шевченко цей засіб у поемі: а голод стогне на селі; лютує голод на селі; 
мужицькі душі аж пищать. Стислість висловлення у поетичному творі дає змогу увиразнити 
протиставлення, яке тут значно місткіше, ніж у прозі: 
Гуляє князь, гуляють гості, 
Ревуть палати на помості, 
А голод стогне на селі. 
І стогне він, стогне по всій 
Україні 
Кара господева. Тисячами гинуть 
Голоднії люде. А скирти гниють. 
 

...Это было горе, всесветное горе! Но нам было 
горе двойное. Одно то, что люди в селе пухли 
от голоду и здыхали, як ти собаки, без святой 
исповеди и причастия, а другое горе было то, 
что наш князь, ничего этого не видя, назовет к 
себе гостей, свою драгунию из Козельца и с 
людьми, и с лошадьми, и с собаками, да и 
кормит их, и поит целый месяц. А до того ему и 
дела нет, что у мужиков ни одной крыши не 
осталося, все скотина съела. Лесу даже не 
осталось ни одного дерева живого; все деревья 
— и дуб, и ясень, и клен, и осыка, уж на что 
верба горькая — и та была оскоблена и съедена 
людьми. О, господи! Что-то голод делает с 
человеком! Посмотришь, бывало, совсем не 
человек ходит, а что-то страшное, зверь какой-
то голодный...  

Отже, можна зробити деякі висновки про специфіку образної системи віршового і 
прозового творів на основі розгляду поеми «Княжна» і повісті «Княгиня» Т. Г. Шевченка. 

В прозовому творі є виразна орієнтація на природність оповіді — деталізація опису, 
відтворення інтонації, що дає змогу якнайконкретніше розкрити ідейний зміст твору. 

У поезії метафоризація дорівнює семантичній місткості словесного образу. Ця 
місткість набагато більша в поетичному творі, ніж у прозовому, де вона базується на 
розмовному синтаксисі. Основа ж їх одна — народна. Велике значення в поезії відіграє 
ритм, який у сполученні з іншими мовними засобами сприяє створенню відповідного 
настрою у читача, активізує його уяву. 



І у віршовому, і в прозовому творах образність будується на переносних значеннях 
слова. Спираючись на зразки загальнонародної мови, письменник у засоби образності 
вкладає свій індивідуальний зміст, завжди враховуючи контекстуальне оточення. 
 


