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«Садок вишневий коло хати» — одна з найкращих ліричних поезій Т. Г. Шевченка, написана 
в казематі у 1847 році. Поет змалював у ній дорогі серцю картинні з життя і побуту своїх 
земляків — вечір в селі після роботи в полі. Мова вірша не обтяжена метафорами, 
порівняннями. Тут ужито лише один метафоричний образ — «вечірня зіронька встає» — і 
кілька здрібніло-пестливих форм — зіронька, маленьких діточок, соловейко. 

Автор не прагне до широкого і всебічного змалювання картини весняного вечора, він 
виділяє в зображуваних предметах і подіях найбільш істотне, використовуючи в основному 
назви предметів і подій. 

Добираючи слова для поезії, автор користується назвами, що відображають типові 
прикмети українського села — вишневий садок, хата, плугатарі, дівчата, що повертаються 
з поля, матері, які готують вечерю, діти. Найменування їх беруть участь у створенні 
художнього змісту завдяки особливому словопорядку. Іменник садок винесено на перше 
місце для того, щоб одразу створити певний настрій. У позиції граматичного підмета 
найбільш повно виявляє себе емоційна спрямованість іменника — семантичне зближення з 
словом весна. 

Розширенню і відповідному спрямуванню асоціацій, викликаних образом садка, 
сприяє інверсія прикметника вишневий. Вона бере участь у ритмічній організації вірша і 
посилює смислову та художню виразність означення. Будучи інтонаційно виділеним, цей 
компонент речення в експресивному відношенні набуває не меншої ваги, ніж означуваний 
ним іменник садок — викликає передчуття образу вишневого цвіту. Художня потенція слів 
садок і вишневий вдало реалізується у мікротексті «Хрущі над вишнями гудуть» — садок 
справді цвіте. 

Поєднання двох мікрообразів (садка і хрущів) веде до утворення цілого ланцюга 
нових асоціацій, потрібних художникові для розкриття ширших підтекстових значень. 
Рядком «Хрущі над вишнями гудуть» Шевченко сказав не тільки про садок, про хрущів, а й 
про весну, вечір, тиху погоду. Крім того, читач за цим рядком ще й уявляє собі спокійно 
відпочиваючих людей. Так вималювався образ весняного вечора в художньому підтексті. 

Скромне місце в еліптичному реченні «Садок вишневий коло хати» відведене 
обставині місця коло хати. Розміщена у сфері рим, вона виділяється інтонаційно. І це не 
випадково. Ритмомелодична підтримка цій важливій з логічного погляду назві потрібна 
тому, що вона символізує собою село, панорамне зображення якого з його хатами, садками, 
вулицями у художньому підтексті стало можливим тільки внаслідок взаємодії мікрообразів, 
змальованих у наступних рядках першої строфи. Т. Г. Шевченко зображує не хутір, не одну 
оселю з її мешканцями, а село, наповнене людьми: тут і плугатарі з плугами йдуть, і 
співають ідучи дівчата, і матері вечерять ждуть. Масштабності в змалюванні 
підтекстового художнього образу села автор досяг прийомом протиставлення множинних 
форм іменників і дієслів, ужитих у третьому, четвертому і п’ятому рядках першої строфи 
(плугатарі йдуть, дівчата співають, матері вечерять ждуть), формам однини іменників 
першого рядка цієї самої строфи (садок, коло хати). 

Поетичний образ вечора, що бере свій початок у другому рядку першої строфи 
(«Хрущі над вишнями гудуть»), є наскрізним у поезії. Для рельєфного виділення його автор 
ужив чотири рази підряд у чотирьох рядках слова з коренем вечір — вечерять, вечеря, 
вечірня. Це дало художникові можливість увиразнити художній лейтмотив поезії — 
зображення весняного вечора трудового українського села. 

У дивне мереживо мікрообразів вплітаються і ті художні одиниці, які безпосередньо 
не характеризують вечір, наприклад, художні образи плугатарів, дівчат. Вступаючи в 
двобічний асоціативний зв’язок з мікрообразами, які відбивають ознаки весняного вечора в 
художніх мікротекстах «Хрущі над вишнями гудуть» і «Матері вечерять ждуть», вони 
уточнюють і разом з тим розширюють свій зміст. Читач усвідомлює, що в першій строфі 



змальовується початок весняного вечора на селі. 
За рядками «Плугатарі з плугами йдуть», «Співають ідучи дівчата», наче в скісних 

променях вечірнього сонця, просвічується опоетизований образ загальнолюдської праці, яка 
залишилась десь за горизонтом і в якій селянин, що з важкими, натрудженими руками 
прямує в село на відпочинок, вбачає весь смисл свого життя. Але цей образ не пригнічує 
серце читача, навпаки, сповнює його легкою радістю, як і серця тих дівчат, що з піснями 
повертаються в село після цілоденної праці. 

Середина весняного вечора, коли трудова напруга спадає і люди сідають вечеряти, 
змальовується автором при максимальному заощадженні виражальних засобів, увага 
зосереджується на одній родині. І все, що потрапляє в поле зору поета, передається назвами 
— іменниками і дієсловами у формі однини (сім’я, зіронька, мати, дочка, соловейко, вечеря, 
встає, подає). 

Стилістична перевага такого прийому очевидна: читач відчуває, як стихає і порожніє 
село, але він сам у своїй уяві розширює етюди-мікрообрази, вималювані вправною рукою 
митця, і за сім’єю бачить сім’ї, за зіронькою — небо, всіяне зорями, бачить не одну оселю, а 
все трудове село, що готується до відпочинку. 

У мовній свідомості читача це відбувається внаслідок переосмислення однинних 
форм іменників у множинні, викликаного взаємодією змісту другої і першої строфи. 

Змалювання початку і середини весняного вечора об’єднується частковою 
одноплановістю строф — в усіх реченнях присудки виражені формами дієслів теперішнього 
часу. Це допомагає читачеві уявити художні етюди так, ніби вони розміщені синхронно на 
одному полотні. 

Третю строфу, в якій змальовано кінець вечора, письменник будує на основі форм 
минулого часу з перфектним значенням, що вказує на завершеність дії і її результат. 
Враження повної тиші створюється семантичною комбінацією кількох мікротекстів 
останньої строфи («Поклала мати коло хати Маленьких діточок своїх; Сама заснула коло 
їх») і довершується фразою — «Затихло все». 

Вираження глибинного художнього змісту поезії, що впливає на читача емоційно, 
знаходить підтримку в звуковій організації фраз, якої письменник досягає певною 
впорядкованістю звучань слів. Це, як показують кількісні характеристики фонемовживань, 
виявляється передусім у високій частотності вживання фонеми а (42 з 126 фонемовживань), 
а також у поступовому спаді частоти вживання звукових одиниць системи вокалізму у такій 
послідовності: о (24), є (19), і (15), и (15), у (11). 

Нерівномірне розташування різної категорії голосних і приголосних звуків по канві 
вірша створює своєрідне звукове забарвлення кожної строфи. Так, голосний у зосереджений, 
головним чином, у першій строфі (8 з 11), голосний є — у другій (11 з 19), голосний о — у 
третій (12 з 24). Особливо виразно виявляються відзначені звукові співвідношення перших 
двох строф у сітці наголошеного вокалізму, зокрема в тій її частині, що несе найбільше 
експресивно-стилістичне навантаження і є опорною у створенні звукового малюнка вірша — 
в римах. 

У першій строфі опорними є голосні у, а, друга строфа спирається на голосні є, а, 
третя — на голосні і, е, и, а. Симетричність звукового малюнка поезії забезпечується 
приблизно рівномірним рознесенням по її канві голосного звука а (13 — у першій строфі, 15 
— у другій, 14 — у третій). Серед приголосних домінує дзвінкий звук у першій строфі (36 
дзвінких проти 25 глухих) і в другій (26 дзвінких проти 22 глухих), у третій строфі 
переважає глухий звук (31 глухий проти 24 дзвінких). 

Таким чином, звукове оформлення у вірші виявляється в розміщенні голосних і 
приголосних фонем від строфи до строфи у напрямі поступового спадання голосних тонів. 
Воно підпорядковане потребі гармонійно, у комплексі з іншими мовними засобами, 
відповідно до змісту твору репродукувати звукові явища весняного вечора, що поступово 
переходить у ніч. 

 


