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«Бувають такі крилаті слова, — писав В. І. Ленін, — які з дивною влучністю виражають суть 
досить складних явищ»1. Саме такими є крилаті вислови Великого Кобзаря. 

Поетична і прозова творчість Т. Г. Шевченка багата на вислови, що давно вже стали 
крилатими, збагатили фразеологічний склад не лише української та російської, а й інших мов 
світу. 

Т. Г. Шевченко був людиною високої культури, мав широкі й глибокі знання в галузі 
мистецтва, літератури, історії, філософії, естетики, етнографи, археології та ін Він досконало 
знав рідну українську мову і був закоханий, за словами Луначарського, «в її словесне 
багатство, чудову співучість, невичерпний гумор, закоханий у розкішні й влучні метафори та 
порівняння, створені багатовіковою народною творчістю»2. Як відзначав І. К. Білодід, до 
Шевченка і в його час не було такого прозаїка або поета, який би так глибоко знав народну 
українську мову і вмів так розумно, цілеспрямовано й естетично нею користуватися в плані 
вироблення мовної загальнонаціональної цілісності. Водночас поет добре й вільно володів 
російською мовою в усній та писемній формах, розумів польську, французьку, киргизьку та 
деякі інші мови. 

Глибоко усвідомлюючи важливе суспільне значення натхненного поетичного слова, 
величезну силу його впливу на людину, Т. Г. Шевченко писав: «Ну що б, здавалося, слова... 
Слова та голос — більш нічого. А серце б’ється — ожива, Як їх почує...». Поет благав: «Мій 
боже милий, Даруй словам святую силу — Людськеє серце пробивать, Людськії сльози 
проливать, Щоб милость душу осінила, Щоб спала тихая печаль На очі їх». У своїй творчій 
діяльності він прагнув до того, «Щоб слово пламенем взялось, Щоб людям серце розтопило. 
І на Украйні понеслось, І на Україні святилось Те слово». 

Через відшліфовану образну форму передавав Кобзар думки й почуття: «О думи мої! о 
славо злая! За тебе марно я в чужому краю Караюсь, мучуся, але не каюсь!..»; «Тяжко-важко 
в світі жити Сироті без роду»; «Невесело на світі жить, Коли нема кого любить»; «Немає 
гірше, як в неволі Про волю згадувать»; «Думи мої, думи мої, Лихо мені з вами!». 

Зміст багатьох Шевченкових крилатих висловів стосується роздумів поета над життям, 
його філософських узагальнень: «У всякого своя доля І свій шлях широкий»; «Все йде, все 
минає — і краю немає»; «І день не день, і йде не йде, А літа стрілою Пролітають, забирають 
Все добре з собою»; «Летят наши годы, — бог их знает, куда они так торопятся...»; «Раз 
добром нагріте серце Вік не прохолоне!»; «Тече вода в синє море, Та не витікає»; «— В ком 
нет любви к стране родной, Те сердцем нищие калеки, Ничтожные в своих делах И суетны в 
ничтожной славе»; «Не вмирає душа наша, Не вмирає воля. І неситий не виоре На дні моря 
поле»; «Діла добрих оновляться, Діла злих загинуть»; «У нашім раї на землі Нічого кращого 
немає, Як тая мати молодая З своїм дитяточком малим»; «Учітесь, читайте, І чужому 
научайтесь, й свого не цурайтесь»; «Якби ви вчились так, як треба, То й мудрість би була 
своя»; «Ще змалечку треба вчитись, Як на світі жити»; «Поэт и медик. Какая прекрасная 
дисгармония»; «Штыки и книги — самая дикая дисгармония»; «Вообще в жизни средняя 
дорога есть лучшая дорога. Но в искусстве, в науке и вообще в деятельности умственной 
средняя дорога ни к чему, кроме безымянной могилы, не приводит»; «Человек 
трудолюбивый, по-моему, самый счастливый человек на свете»; «Какое благодетельное дело 
труд, особенно если он находит поощрение!»; «слезы горько проливать, Коли вины своей не 
знаешь»; «А песня горе облегчает, Хоть и унылая она». 

Такими крилатими висловами, як «Споборники святої волі»; «Апостол правди і науки»; 
«Роботящим умам, Роботящим рукам Перелоги орать, Думать, сіять, не ждать І посіяне жать 
Роботящим рукам», Т. Г. Шевченко прославляв борців-за свободу і людей праці. 

Чимало крилатих висловів поета давали в стислій образній формі сатиричну 
                                                           
1 Ленін В. І. Повне зібр. творів. — Т. 25. — С. 133. 
2 Луначарский А. В. Статьи о литературе. — М.: Гос. изд-во худож. лит., 1957. — С. 423. 



характеристику тогочасної соціальної дійсності, напр.: «Од молдаванина до фінна На всіх 
язиках все мовчить, Бо благоденствує!»; «Славних прадідів великих Правнуки погані!». Вони 
закликали поневолений народ до боротьби з царизмом і кріпосництвом: «Поховайте та 
вставайте, Кайдани порвіте і вражою злою кров’ю Волю окропіте»; «Борітеся — поборете»; 
вселяли людям віру в перемогу правди, справедливості: «...правда оживе, Натхне, накличе, 
нажене Не ветхе(є), не древлє слово Розтленноє, а слово нове Меж людьми криком пронесе І 
люд окрадений спасе Од ласки царської...»; «На землю правда прилетить», «Встане правда! 
встане воля!»; передавали глибоке поетове переконання в тому, що «І на оновленій землі 
Врага не буде, супостата, А буде син, і буде мати, І будуть люде на землі». 

Мріючи про те, «Щоб усі слав’яне стали Добрими братами», об’єднавшись у «сім’ю 
велику», Т. Г. Шевченко писав у стислій формі образних словосполучень: «Обніміте ж, брати 
мої, Найменшого брата»; «І потекли в одно море Слав’янськії ріки!». 

На крилатих висловах, що втілюють у собі сподівання поета на кращу долю, на щасливе 
майбуття поневоленого народу, побудовано багато Шевченкових поезій. От уривок однієї з 
них: 

Тойді, як, господи, святая  
На землю правда прилетить  
Хоч на годиночку спочить,  
Незрячі прозрять, а кривиє,  
Мов сарна з гаю, помайнуть.  
Німим отверзуться уста;  
Прорветься слово, як вода,  
І дебрь-пустиня неполита,  
Зцілющою водою вмита,  
Прокинеться... 

Завдяки лаконічності, точності й образності свого змісту і форми крилаті Шевченкові 
вислови стали надбанням найширших народних мас. От уже понад 150 років вони 
функціонують у суспільній мовній практиці, виконуючи важливу пізнавальну і 
комунікативну роль як незамінний і яскравий художній засіб-вираження думки та почуття. 
 


