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Поетична мова Тараса Шевченка багата на філософські узагальнення, втілені в лаконічну 
форму образних висловів. Численні образи із творів Кобзаря не тільки стали літературними 
фразеологізмами, а й увійшли до загальномовного фонду поряд із суто народними. 
Свідчення тому — побутування їх у народнорозмовній мові, а також активне вживання як 
крилатих висловів у літературній мові (в останньому виданні відомого збірника А. П. Коваль 
і В. В. Коптілова подано близько 80 Шевченкових афористично-образних висловів). За 
зовнішньою простотою цих образів стоїть напружена робота думки поета й мислителя, 
глибина і неповторність його художнього світобачення. Розгляньмо образно-смислову 
єдність апостол правди і науки. 

Поезія «І день іде, і ніч іде», смисловий центр якої становить символічний образ 
провідника нових ідей, поборника істини, за формою є катреном, віршованим афоризмом. 
Твір датовано 5 листопада 1860 р., у ньому відчувається, як Шевченко в період революційної 
ситуації нетерпляче чекає суспільних змін. Є тут і авторська оцінка творчої діяльності в 
цілому, розуміння поетом своєї високої місії. Не випадково пізніше гнівним апостолом 
правди і любові називатимуть самого Шевченка. А образ-символ апостол правди і науки, як 
справедливо вказував І. К. Білодід, увійде в свідомість народу разом із такими поняттями, як 
воля, правда, братерство, істина, боротися і т. ін. Образне уявлення про рушія духовного 
поступу не було якимось раптовим осяянням митця, а спиралося на сповідувані ним 
моральні та естетичні принципи. 

Переносно вжите слово апостол не має тут релігійного змісту, а виступає в цілісній 
смисловій структурі вислову із значенням «вірність» (правді, науці, істині), зберігаючи і такі 
співзначення, як «навчання», «відстоювання» тощо. Словник мови творів Т. Г. Шевченка 
фіксує 20 уживань цього слова, переважна кількість яких (18) пов’язана з основним 
значенням: «проповідник раннього християнства, учень Христа». Але вже в цьому 
первинному значенні слова апостол, зокрема в поемі «Неофіти», з’являється відтінок 
стилістичного піднесення, пор. відповідні епітети: апостоли святії, апостол утомлений, 
апостол новий; апостол великого Христового слова. Звернімо увагу на те, що в «Неофітах» 
контекстуально зближуються значення слів апостол і правда: «І слово правди понесли По 
всій невольничій землі Твої апостоли святії», — і це, очевидно, можна вважати своєрідною 
підготовкою пізнішого образу-символу. 

Центром образно-смислової єдності апостол правди і науки є слово правда — одне з 
найпродуктивніших у творчій практиці Т. Г. Шевченка. Словник указує на 126 відповідних 
слововживань і серед них багато сполук фразеологічного типу. Якщо врахувати ще й 
спільнокореневі слова (правдивий, правдиво, праведний, праведно, правдолюбів, правдонька), 
то це семантичне поле виявиться серед найпотужніших і особливо значущих у системі 
авторського стилю. Слово правда у контексті Шевченкових творів досить часто виступає у 
значенні «справедливий» соціальний устрій, справедливість» (56 вживань). При ньому в 
даному разі нерідко стоїть епітет свята, що є власне постійним означенням до слова апостол: 
«Нехай же серце плаче, просить Святої правди на землі»; «святої правди голос новий»; «за 
правду пресвятую стать» та ін. 

Словосполучення апостол правди подібне за будовою до інших фразеологізованих 
утворень з лексемою правда в означальній функції, пор.: «Може ще раз сонце правди Хоч 
крізь сон побачу...»; «Любить її, думу правди, Козацькую славу»; «Святої правди і любові 
Зоря всесвітняя зійшла...»; «Ти матер правди на землі!»; «І засвітив, любомудре, Світоч 
правди, волі...»; «Встане Україна... Світ правди засвітить» та ін. Правду, справедливість 
Шевченко не уявляє без волі і боротьби за волю. Більше того, ці поняття для нього є 
священними і становлять єдине ціле: «За святую правду-волю Розбойник не стане»; пор. з 
такою самою будовою образ правда-мста, в змісті якого поєднуються такі поняття, як 
правда, боротьба, покара за несправедливість. 



Відносно рідко в мові поетичних творів Т. Г. Шевченка зустрічається слово наука (у 
словнику відзначається 10 слововживань), хоча широке використання спільнокореневих слів 
робить і це поле розгалуженим і змістовним. Ґрунтуючись на основних значеннях даного 
слова («освіта», «навчання», «урок»), поет говорить головним чином про науку від людей і 
для людей: «Подякував за хліб, за сіль І за науку добрим людям»; «І мечі в руках їх добрі, 
Острі обоюду, На отмщеніє язикам і в науку людям» та ін. 

Умови підневільного життя, світ темряви, рабства і фарисейства, з яким постійно 
доводилося стикатися поетові-борцеві, давали підставу і для гіркої іронії, що стосувалася й 
високих понять правди і науки. Гнівом і болем пройняті слова про те, що «правда наша п’яна 
спить», що навколо «правдою торгують», сповнені сарказму рядки про «науку» 
поневолювачів, експлуататорів: «До нас в науку! Ми навчим, По чому хліб і сіль по чім!». 
Сарказм посилював, увиразнював високу тональність авторського возвеличення правди і 
науки, покликаних служити людині. 

Органічно пов’язаний з усім творчим досвідом поета, з його естетичними і життєвими 
принципами образ апостол правди і науки сприймається насамперед як символ самого твору, 
його автора, який був і залишається взірцем правдолюбства, чесного служіння істині, 
відстоювання народної правди і честі. 

О. Гончар сказав про Кобзаря: «Шевченко природний, як правда». У цьому один із 
головних секретів безсмертя Шевченкової творчості. 
 


