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«Реве та стогне Дніпр широкий», «Вітре буйний», «Думи мої», «Така її доля», «Нащо мені 
чорні брови», «Минають дні», «Утоптала стежечку через яр», «Тече вода в синє море» — цей 
список Шевченкових поезій, що стали народними піснями, можна продовжувати і далі. 
Тільки в поемі «Гайдамаки» дослідники налічують близько 20 народних або стилізованих 
пісень. Коли ми говоримо про народнопісенність Шевченкової мови, то маємо на увазі не 
лише конкретні народні пісні, які знав, любив співати, вводив у свої твори Кобзар, і не тільки 
ті поезії, що перейшли межу індивідуального авторства і почали сприйматись як народні 
твори. Народнопісенність мови Шевченка — поняття значно ширше. Воно виявляється як у 
зовнішніх ознаках мовної майстерності поета — в характерних словосполученнях, 
фразеологізмах, типових народнопісенних епітетах, порівняннях, так і у внутрішній, 
семантичній організації його мови, яка пов’язана з певною психологічною константою, що 
єднає творчість воістину народного поета з творчістю народу. У мові Шевченка, справді, 
важко відділити народнопісенні, фольклорні мовні образи від неповторно оригінальних, за 
якими постає образне мислення геніального поета. 

Шевченкова поезія надихалася народною піснею, її мотивами, образами, характерною 
символікою, в якій переплівся світ природи і світ людських почувань, в якій тільки натяк на 
певний атрибут навколишнього світу, на ту чи іншу пейзажну деталь викликає широке коло 
народнопісенних асоціацій. З піснею споріднюють поезію Кобзаря характерні мотиви долі, 
сирітства, чужини, чумакування, туги за втраченою молодістю, за рідним краєм. Зміст і 
багатоплановий характер цих мотивів розкривається в усталених поетичних формулах, у 
народнопісенних прийомах відтінювання синонімів, антонімів, у прийомах метафорично-
контекстуального оновлення семантики слова, про що І. Я. Франко зауважував: «Шевченко 
користувався в значній мірі готовою вже поезією мови, готовим запасом абстракцій і 
абревіатур» (Франко І. Я. Твори: В 20-ти т. К., 1955, т. 16, с 265). 

Насамперед це стосується традиційного поетичного словника, ядро якого в поезії 
Шевченка становлять, зокрема, слова доля, воля, діти, душа, дума, думка, земля, козак, люди, 
мати, вода, гай, рука, око, серце, хата, Україна, поле, слова, слава, сльоза, суд, син тощо. 
Саме ці назви, як показує словник епітетів Шевченка, складений В. С. Ващенком, 
характеризуються найбільш розгалуженою сіткою епітетів. У ряду поетичних означень до 
слова доля — злая, лиха, добра(я), молодая, лукавая, слухняная, нещаслива, козацькая, 
чорнобрива, неправдива, святая — спостерігаємо семантичне ускладнення народнопісенного 
мотиву: у народних піснях звичайно вживаються синонімічні прикметники чужая, людськая. 
З народнопоетичними метафорами перегукуються Шевченкові образи, в яких оновлюється 
значення дієслова сіяти. У відомій метафорі «гори, засіяні горем» («Кавказ») зберігається 
народна основа порівняння, яку бачимо в народнопісенних метафорах типу засіяти 
мислоньками поле; посіяти горе, тугу. Подібно до народної пісні Шевченкова поезія усталює 
зв’язок дієслова конкретної семантики сіяти, засівати — назви праці людини на землі — з 
абстрактними поняттями. Так, завдяки новій сполучуваності дієслова народжується 
індивідуально-авторський образ:  

Орися ж ти, моя ниво,  
Долом та горою!  
Та засійся, чорна ниво,  
Волею ясною! 

(«Не нарікаю...»). 
У наведеній строфі спостерігаємо також інший пісенний вплив — збереження 

усталеного комплексу слів орати, сіяти, які в пісні, як правило, виступають у парі. 
З народної пісні прийшла в Шевченкову мову метафора — розмова могили з вітром: 

Високії ті могили  
Чорніють, як гори,  
Та про волю нишком в полі  



З вітрами говорять 
(«Іван Підкова»). 

Ф. М. Колесса, досліджуючи фольклорний елемент у поезії Т. Шевченка, називає цей 
образ найулюбленішим мотивом поета (Колесса Ф. М. Фольклористичні праці. — К., 1970, 
с. 290). Т. Г. Шевченка приваблювала динамічна сила буйного вітру, тому в його творах така 
багата дієслівна синоніміка на означення стихії вітру. 

Народнопісенність мовного стилю Шевченка виявляється, зокрема, в конкретно-
предметному характері художнього зображення, у розгорнутих поетичних порівняннях і в 
тій семантичній основі, на якій будуються ці порівняння. В. С. Ільїн (Ільїн В. С. Народність у 
порівняннях Т. Г. Шевченка. — Мовознавство, 1949, т. 7, с 31-46) відзначає народність у 
порівняннях Шевченка типу любити, кохати, жалувати, як (малу, свою, рідну) дитину; 
плаче і не спить, мов негодована дитина, у порівняннях самотньої людини з билиною, що 
часто виражається в народних піснях і у формі семантико-синтаксичного, психологічного 
паралелізму, і у формі відповідного порівняльного звороту. Народнопісенний образ билини 
виступає в поезії Шевченка також у сполученні двох синонімів, що посилюють значення 
один одного; пор. у народній пісні: 

Нема в мене дружиноньки,  
Ні щастя, ні долі,  
Сам зостався на чужині,  
Як билина в полі 

(Метлинський, II); 
у поемі «Гайдамаки» Шевченка: 

Один я на світі без роду, і доля —  
Стеблина-билина на чужому полі.  
Стеблину-билину вітри рознесуть:  
Так і мене люди не знають, де діти. 

Конденсовані словесні образи прикладкової структури стеблина-билина, роса-сльоза, 
воля-доля, характерні для мовної творчості Шевченка, будуються на народнопісенному 
паралелізмі, на багатоплановому порівнянні аж до ототожнення порівнюваних понять. 

Серед традиційних народнопоетичних образів, стилістично навантажених у поезії 
Шевченка, звернемо увагу на назви явищ природи — сонце, хмара, вітер, роса. 
Розгортаючись у метафоричних картинах, вони зберігають притаманну українському 
фольклорові психологічну константу, пов’язану з інтимізацією світу природи, з 
перенесенням у цей світ інтимно-родинних відносин: 

За сонцем хмаронька пливе,  
Червоні поли розстилає  
І сонце спатоньки зове  
У синє море: покриває  
Рожевою пеленою.  
Мов мати дитину 

(«За сонцем хмаронька пливе»). 
Контекстуально-змістове поєднання слів-символів сонце і хмара або сонце і роса, 

типове для народної пісні, наявне і в творчості Шевченка. Сонце й хмара, скажімо, 
виступають як протиборство добра і зла, тому вони часто створюють настроєвий зачин типу 

Чорна хмара з-за Лиману  
Небо, сонце криє.  
Синє море звірюкою  
То стогне, то виє... 

(«Іван Підкова»). 
Семантичні контури фольклорного слова-символу, відображені в народній пісні, 

приказці, прислів’ї, відтворюються Шевченком у глибоко соціальному контексті: 
Сиротині сонце світить  
(Світить, та не гріє) —  
Люди б сонце заступили,  
Якби мали силу,  



Щоб сироті не світило,  
Сльози не сушило 

(«Катерина»). 
Типові народнопоетичні фразеологізми із загальним значенням «страждати» — 

проливати сльози, умиватися сльозами, так само, як і антонімічний вислів висушити сльози, 
тобто «припинити страждання», «принести спокій, радість», «звеселити», належать до 
фольклорних джерел Кобзаревої мови. Але в індивідуально-поетичних контекстах ці 
усталені фольклорні вислови, уточнюючись, підсилюючись новими мотивами — мотивами 
боротьби, протесту, набувають ознак індивідуальної образності, напр.: 

Ой повій, повій, вітре, через море  
Та з Великого Лугу,  
Суши наші сльози, заглуши кайдани,  
Розвій нашу тугу 

(«Гамалія»). 
Для образності мови Шевченка характерне ускладнення семантичних зв’язків між 

традиційними народнопісенними символами сонце, роса, сльози. 
Через динамічну ознаку висушувати (сльози) поняття сонце і сльози перегукуються з 

народнопісенним символом роса. Різні мовні форми, в яких відображаються усталені 
асоціації роси з сльозою і сльози з росою (до речі, підтримувані вимогами звукосимволізму), 
сприяють виділенню, актуалізації того чи іншого предметного зображення. Пор. два образки, 
в яких слова роса і сльоза створюють семантично різні, але сповнені динаміки художні 
порівняння: 

Як тополя, стала в полі  
При битій дорозі;  
Як роса та до схід сонця,  
Покапали сльози 

(«Катерина»); 
Тілько вітер тихесенько  
Повіє над ними [могилами],  
Тілько роси ранесенько  
Сльозами дрібними  
Їх умиють 

(«Гайдамаки»). 
Той самий зміст порівняння зберігається і в конденсованій формі складного слова роса-

сльоза: 
І заплакала Лілея  
Росою-сльозою... 

(«Лілея»). 
У поезії Шевченка мотив сліз досить поширений, але так само, як і в народній пісні, він 

не справляє враження песимістичного, гнітючого мотиву, а розвиває притаманний 
народнопоетичній творчості стиль ліричної ясної зажури. 

Розширюючи контексти народнопоетичних слів-образів сонце, хмара, роса, сльози, 
Шевченкова поезія поглиблює їх символічний зміст. Завдяки фольклорові ці поняття досить 
навантажені, картинні в динамічних Шевченкових індивідуальних образах, чим, очевидно, 
можна пояснити відсутність у поетичному словнику Шевченка відповідних прикметників 
сонячний, хмарний, росяний. Замість статичної прикметникової форми в поезії Шевченка 
переважають рельєфно-динамічні картини, в яких велику роль відіграє дієслово та його 
зв’язки з іменниками. 

З народнопісенною поетикою споріднені й типові усталені формули, де об’єднуються 
два синоніми або два близькі видові поняття, співвідносні з одним родовим. Така «парність» 
у доборі семантично близьких слів організовує ритміко-синтаксичну структуру 
Шевченкового вірша, уподібнює його народній пісні. Поряд з іменниковими формулами 
щастя-доля, час-годинонька, срібло-злото, лихо-злидні, мова-розмова вживаються дієслівні 
(вони переважають у мові Шевченка) і прикметникові парні структури, як, наприклад, у 



поемі «Катерина»: 
Так далеко чорнобривий,  
Не чує, не бачить. 
Виспівує, вимовляє,  
Аж калина плаче. 
Задивляться чорнобриві —  
І босе і голе. 

Композиційні прийоми організації віршової строфи часто нагадують народнопісенні 
структури, в яких при наявності паралелізму звичайна фігура пропуску, еліпсиса: 

Встає хмара з-за Лиману,  
А другая з поля... 

(«Тарасова ніч»). 
Обставинні зачини (нанизування двох обставин місця, часу) перегукуються з поетикою 

народної пісні: 
Із-за лісу, з-за туману,  
Місяць випливає... 

(«Гайдамаки»). 
У поезії Шевченка не тільки розширювалася семантика народнопісенних символів, а й 

урізноманітнювалися типові ритміко-синтаксичні фігури, властиві конкретним народним 
пісням. Наприклад, синтаксично-інтонаційний лад пісні «Із-за гори кам’яної» з’являється як 
відгомін у Шевченкових рядках. У народній же пісні звучить нібито діалог з літами, які не 
вертаються, не приходять у гості, а в поезії Шевченка «До Основ’яненка» — ускладнений 
діалог з вітром, морем, з козаками: 

Питаються [могили] у буйного: 
«Де наші панують? 
Де панують, бенкетують? 
Де ви забарились? 
Вернітеся!...» 
«Не вернуться! —  
Заграло, сказало  
Синє море. —  
Не вернуться,  
Навіки пропали!» 

Багато асоціативних зв’язків має в народній мові слово літа (у Шевченка до слова літа 
як синонім іноді вживається іменник годи). Метафоричне поле цього слова розширюється на 
основі динамічних дієслівних ознак. Мовна творчість Шевченка увібрала в себе, переплавила 
ці усталені асоціації й оновила їх у чуттєвих образах. Пор.: 

А тим часом дорогії  
Літа тії молодії 
Марне пронеслись 

(«І широкую долину...»); 
Неначе степом чумаки  
Уосени верству проходять,  
Так і мене минають годи.  
А я й байдуже 

(«Неначе степом чумаки...»). 
Звучання народнорозмовного, народнопоетичного слова, перетвореного уявою поета в 

зорові й слухові образи, в динамічні пейзажні картини, часто нагадує традиційні атрибути 
народної пісні, по-новому осмислені, введені в різноманітні ліричні монологи: 

Хочеться дивитись, як сонечко сяє.  
Хочеться послухать, як море заграє,  
Як пташка щебече, байрак гомонить,  
Або чорнобрива в гаю заспіває...  

(«Гайдамаки»). 
Урізноманітнення того самого художнього образу, зміна його деталей пов’язана з 



відтінюванням змісту; завдяки останньому традиційний епітет чи метафора переростають 
уже в новий шевченківський символ, як, наприклад, удовії, матерні сльози, з яких «Не ріки 
— море розлилось, Огненне море!» («Кавказ»). І вже не сине традиційне море, а бунтівниче 
шевченківське огненне море перебудовує традиційний мотив поезії Шевченка. 

У народній пісні часто вживаються як синонімічні слова доля і воля (особливо в 
наймитських, заробітчанських піснях). Ці народнопісенні символи зливаються в один 
конденсований образ волі-долі у Шевченка: 

Старий 
Згадав свою Волинь святую  
І волю-долю молодую...  

(«Варнак»). 
Але є в Кобзаря і типова синтаксична конструкція народнопісенного характеру, яку 

можна розглядати як основу для формування прикладкової структури воля-доля: 
Єсть на світі доля,  
А хто її знає?  
Єсть на світі воля,  
А хто її має? 

(«Катерина»). 
Скільки б не писав Шевченко про долю — долю сирітську, жіночу, долю поета, долю 

борця за свободу, соціальну справедливість, його рядки не повторюють настрою; його 
поетичний словник, увібравши, за висловом Франка, увесь сік українських народних пісень, 
розширив звучання народнорозмовного слова, його поетичний контекст, ввів у віршові 
інтонації різні відтінки розмовного експресивного стилю, відтворив і збагатив музику 
народнопісенного слова. 

Максим Богданович, білоруський поет і літературознавець, так образно висловився про 
глибоке коріння народнопісенності Шевченкової творчості: «Є зірки, які настільки близькі 
одна од одної і так рівно єднають своє світло, що видаються нам за одне неподільне ціле. 
«Подвійними зірками» звуть ці світила. Їх доля стала долею музи Шевченка і української 
народної поезії: подвійною зіркою сяють вони в світі мистецтв і краси». 
 


