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В одному з своїх публічних виступів М. Рильський привернув увагу дослідників до факту 
відтворення словесно-художньої спадщини Т. Г. Шевченка у творчому доробку українських 
радянських поетів. Поет-академік наголошував на потребі «простежити, як по-своєму 
відгукуються на геніальне слово Шевченка Тичина, Бажан, Сосюра, Малишко та й усі 
українські радянські поети». (Рильський М. Як парость виноградної лози. — К., 1973, с. 172). 

П. Тичина, як поет-новатор, володів виразною і своєрідною манерою письма, що 
утруднює або й зовсім виключає рясні словесно-образні запозичення з будь-якого автора, в 
тому числі і з Шевченка. У нього майже зовсім відсутні прямі мовно-художні запозичення 
(широкі ремінісценції, творче цитування і т. п.) з творів Кобзаря, хоч певні елементи 
творчого навчання у Шевченка і вже як кінцевий результат — збіг окремих рис і граней 
творчої манери — наявні в творах радянського поета. Зокрема, не міг не скористатися 
П. Тичина рядом виразних індивідуально-авторських епітетів Шевченка. 

Шевченківський епітет оновлена земля, який пов’язується у творчості Кобзаря із 
пророчою вірою в революційну перебудову, оновлення світу («І на оновленій землі Врага не 
буде, супостата...» («І Архімед і Галілей...»)), у Тичини фіксує пожовтневу дійсність, новий 
історичний факт — перебудоване на соціалістичних засадах суспільство, вільну від кайданів 
рабства радянську землю: «Ми звільнилися по слову, що дала Радянська влада у Москві, у 
Кремлі: жить без пана і без гада! Славте мову цю чудову на оновленій землі!» («В 
українськім місті Львові...»). 

У Шевченка намітилось метафоричне вживання епітета чорнобривий у сполученні з 
абстрактними словами-поняттями («свято чорнобриве» — про кохану дівчину). Тичина 
розвинув і по-новаторськи застосував у своїх творах цей епітет: народ чорнобровен, мова 
чорноброва, вітер-чорнобров. 

Характерний для поезії Шевченка соціально загострений епітет неситий, яким великий 
Кобзар нещадно разив панів, «царів-катів людських» («Пани ж неситії, пузаті, На рай твій, 
господи, плюють» («Не молилася за мене...»)), у творах П. Тичини наповнюється новим 
змістом: неситії — це чорні сили фашизму, світового імперіалізму, палії війни: «Йдемо 
верхів’ями, йдемо долиною, щоб вдарить в голову неситої змії!» («Україна засяє, оживе»); 
«Неситий звір проснувся Й малі народи нищить мав» («За мир»). Подібно до Шевченка 
П. Тичина вживає цей епітет також у формі субстантивованого прикметника, що значно 
посилює його негативно-оцінну експресію: «Із нор золото виносять, Щоб пельку залити 
Неситому!» (Шевч., «Сон»); «Пророка ти корчиш, неситий? В душі ж ти весь голий, як 
єсть» (Тич., «За все ми відплатим тобі»). 

Шевченковим індивідуальним епітетом трудне серце, (у значенні «змучене, 
пригнічене») Тичина скористався у вірші «Вазов в Одесі»: «Вазову серце трудне заболіло; 
Вазов встає і до моря іде. Ось воно, море! ...далеке вітрило! Хвиля за хвилею... Вітер гуде». 

Метафоричний епітет Шевченка сонце правди, уживаний ним як в іронічному, так і в 
піднесено-урочистому ключі, Тичина використовує на означення соціальної правди, 
справедливості та живого її уособлення — Країни Рад, пор.: «Щоб усі слов’яни стали 
Добрими братами, І синами сонця правди» (Шевч., «Єретик»); «І ось — народи хочуть жити, 
І розвиватись, і творить. Так хто ж їм смів заборонити про сонце правди говорить?» (Тич., 
«За мир»). 

Спільним для обох поетів прийомом підсилення поетичної виразності є тавтологічне 
поєднання однокореневих слів — означуваного й означення: лишенько лихеє — у 
Т. Шевченка, перша первозванність, гордість гордая — у П. Тичини. 

Експресивно-емоційного забарвлення творам Шевченка і Тичини надає спеціальний 
підбір експресивно-виразних дієслівних синонімів, смислова спорідненість яких удало 
підсилюється алітераціями: 

І на хресті отім без ката  



І без царя вас, біснуватих,  
Розігнуть, розірвуть, рознесуть 

(Шев., «Осії глава XIV»); 
В житті ж вам випало як честь: узять  
розбить, розвергнуть, грізно розметать  
фашистських дикунів — війни тотальність. 

(Тич., «Відповідь бійцям на фронт»); 
Розтрощить трон, порве порфіру,  
Роздавить вашого кумира  

(Шевч., «Бували войни...»);  
Наш народ відкинув звіра, 
знищив, розтрощив фашиста. 

(Тич., «До своїх виборців»). 
З метою підсилення виразності вислову Шевченко, а за ним і Тичина використовували 

паралельне поєднання старослов’янських фонетичних і морфологічних варіантів лексем: 
скажи — прорци, ветхеє — древлє, марне — всує у Т. Шевченка; чужий — чуждий, 
стверджуюсь — утверждаюсь у П. Тичини. 

Для створення саркастичних інвектив Шевченко використовував парафрази негативно-
оцінного забарвлення і так звані субстантивовані метафоричні епітети, тобто опредметнене, 
ніби символічно типізоване вираження ознак предмета, яким замінюється сама його назва: 

Німії, подлії раби,  
Підніжки царськії, лакеї  
Капрала п’яного! Не вам,  
Не вам, в мережаній лівреї  
Донощики і фарисеї,  
За правду пресвятую стать  
І за свободу. 

(«Юродивий»); 
Ми серцем голі догола! 
Раби з кокардою на лобі, 
Лакеї в золотій оздобі... 
Онуча, сміття з помела 
Єго величества. Та й годі! 

(«Во Іудеї во дні они...»). 
Подібними засобами широко користується й П. Тичина, створюючи гостро сатиричні 

рядки, що викривають звіряче обличчя імперіалізму і його апологетів, паліїв війни: 
Та то не сон коло вікон, а мряка,  
мерзота у всесвітньому дому.  
Весь час навпроти нас гарчить собака —  
ми знаєм, хто виною є цьому. 
В Європі дзвонять! Десь чорти там гонять!  
З Америки новий вивозять рай! 
То ж долари і сіють і боронять 
Магнати у надії на врожай. 
...Що чорний говорив «пророк» в Фултоні, 
кругом про нас розбризкуючи яд. 
О ви, дурні пророки й підпророки 
(гадюка, хоч не вкусить — так сичить), 
ви заглушить хотіли б наші кроки? 
Вам боляче, що голос наш звучить? 

(«Могутня Москва»). 
Неважко помітити, що структурну основу наведених поетичних текстів Т. Г. Шевченка 

і П. Тичини становлять широкі експресивно-синонімічні масиви парафрастичного характеру. 
Цікавим і повчальним для мовно-поетичної практики сучасних поетів є використання 

П. Тичиною крилатих висловів Кобзаря. Відгомін Шевченкового заклику до поневолених 
царизмом кавказьких народів «Борітеся — поборете» («Кавказ») вчувається у поемі 



П. Тичини «Похорон друга». Радянський поет повертає цей афористичний вислів на 
боротьбу з фашизмом: «Фашистів ми поборемо, поборем», ніби відповідаючи на заклик 
Шевченка. У цих словах — несхитна віра в перемогу радянського народу над фашизмом. 
Новий зміст привносить П. Тичина у крилаті слова Шевченка «І буде правда на землі». 
Слово правда розкривається і витлумачується радянським поетом як «братерство й дружба, 
дружба всіх людей»: «Ставайте влад за рядом ряд, нас Партія веде! / буде правда на землі, — 
братерство й дружба, дружба всіх людей» («Леніна ясна зоря»). 

Плеонастичний повтор як синтаксична фігура використовується обома поетами для 
підсилення думки. Інтонаційно-смислова наповненість і стилістична забарвленість такого 
повтору у Шевченка і в Тичини позначені контрастністю, що визначає характер емоційного й 
ідеологічного наснаження образу у цих двох поетів: 

Погибнеш, згинеш, Україно,  
Не стане знаку на землі. 

(Шевч., «Осії глава XIV»); 
Живи, живи, красуйся, 
Червона Україно!  
Свободи ясне сонце 
осяєває нас 

(Тич., «Живи, живи, красуйся...»). 
Наведені зіставлення свідчать про майстерне використання П. Тичиною словесно-

художньої спадщини Т. Г. Шевченка. Тактовне, художньо вивірене перенесення радянським 
поетом у свої твори окремих найбільш значущих елементів образності з поетичного доробку 
Шевченка посилює ідейно-художню виразність цих творів, збагачує їхню стилістику. Слово 
Кобзаря живить і надихає сучасного поета натхненно оспівати «радянську дійсність золоту». 
Про це красномовно сказав Тичина рядками свого вірша «В ім’я людей»: 

Нам треба голосу Тараса. Зично 
щоб прозвучать про наш могутній день. 

 


