
Л. І. МАЦЬКО 
«ЗЛОНАЧИНАЮЩИХ СПИНИ...» 

(СТАРОСЛОВ’ЯНІЗМИ В ПОЕЗІЇ Т. ШЕВЧЕНКА) 
 

У поетичній творчості Тараса Григоровича Шевченка, де сумовита лірика переростає у 
філософську мудрість, а вічна недоля пригноблених жевріє такою ж вічною надією, 
сподіваннями на краще, де умиротворена радість буття торжествує у злетах народного духу, 
а громадянська туга запалює пристрасним закликом до класової боротьби, революційного 
оновлення світу, — народилося й живе те безсмертне слово, що знаменувало собою 
утвердження нової української літературної мови на народній основі. Ввібравши скарби 
живої української розмови, пісні, фольклору, Т. Г. Шевченко використав і попередні 
культурні традиції старокнижної, старослов’янської мови, творчо синтезував усе це і довів 
до гармонії змісту й виразу у словесно-художній творчості. На часи Шевченка давня книжна 
літературна мова XVI-XVIII ст. уже виходила з ужитку. Але її гостру полемічність і 
викривальну пристрасть, високу патетику і літописну урочистість Шевченко зумів 
підпорядкувати новим ідеям. Поет добре знав старослов’янську і старокнижну українську 
мови, майстерно використовував біблійну міфологію, тексти Ветхого і Нового завітів, 
церковну фразеологію у поетичних текстах революційного спрямування, його «подражанія», 
«посланія», «молитви», «псалми», релігійної форми епіграфи є наскрізь атеїстичними, вони 
наповнені новим соціальним змістом. 

Як представник революційної демократії Шевченко ставив високі соціально-естетичні 
вимоги до художнього слова: 

Возвеличу 
Малих отих рабів німих!  
Я на сторожі коло їх  
Поставлю слово 

(«Подражаніє 11-му псалму»). 
На ґрунті старослов’янських і старокнижних українських слів та окремих словотворчих 

елементів поет будував оригінальну систему словесно-художніх засобів, здатних викликати 
широкі політичні асоціації: воленька святая, живуща кров, правда-мста, вража кров, вража 
наруга, споборники святої волі, апостол правди і науки, добро творящий, гонитель правди 
жестокий, душеубієць, самодержець тощо. Серед них слова з компонентами: -тель 
(губитель, обличитель, вседержитель, благовіститель, правитель, розпинатель); воз-, вос- 
(возвеличити, возлюбити, восплакати, восхвалити, воззрити, возгласити, возвістити, 
возрадуватися); -іє (беззаконіє, безчестіє, благоденствіє, братолюбіє, благодушіє, 
єдиномисліє, отмщеніє, правдолюбів, криводушіє); -ущ, -ащ (грядущий, животворящий, 
доброзиждущий); все- (всеблагий, всевидящий); пре- (преподобний, преблагий, пребезумний, 
превселюбний); веле- (велеречивий); благо- (благодать, благословенний); не- — -имий,  
-енний (неісходимий, непробудимий, неутомленний). Деякі з цих слів потребують 
тлумачення для сучасного читача: овен (баран), заклать (заколоть), куща (курінь, дім), 
персть (земля), волхв (чарівник), всує (даремно), на прю (на суперечку), мірра (пахуча 
смола), титло (надрядковий знак у церковно-слов’янському письмі), вскую (доки, чому), ю 
(її), потя (порізав), присносущий (існуючий вічно), бивий (колишній), зигзиця (зозуля), 
фарисеї (лицеміри, зрадники); а також власні імена Осія, Ісаія, Ієремія (біблійні пророки), 
Давид (легендарний цар). 

Біблійні сюжети, образи, окремі вирази й слова Т. Шевченко переносить на ґрунт 
царсько-поміщицької Росії, вводить у контекст тогочасного життя, в стихію живого 
мовлення. Так, стилістичний ефект їдкої іронії, сарказму при зображенні самодержавно-
кріпосницького ладу досягається в поезії «Царі» уживанням урочисто-піднесеної 
старослов’янської лексики з розмовно-побутовою. Поет спускає царів із святої високості на 
грішну землю, знімає з них ореол величі: 

Старенька сестро Аполлона,  



Якби ви часом хоч на час  
Придибали-таки до нас  
Та, як бувало во дні они,  
Возвисили б свій божий глас  
До оди пишно чепурної,  
Та й заходилися б обоє  
Царів абощо воспівать. 
Цар Давид 
«В червленій ризі походжає  
Та, мов котюга, позирає На сало...» 

Цар, пани означуються епітетами лукаві, прокляті, погані. 
Старослов’янське слово «благоденствіє» в контексті Шевченкових політичних поезій 

«Три літа» і «Кавказ» стало сатиричним символом самодержавно-кріпосницького ладу Росії: 
Од молдаванина до фінна  
На всіх язиках все мовчить,  
Бо благоденствує! 

(«Кавказ»). 
Описуючи тяжке життя українського трудового народу в царській Росії, 

М. Г. Чернишевський у статті «Національна безтактність» цитує ці слова, відзначивши їх 
точність: «Вони благоденствують, за цілком вірним і дуже вдалим виразом свого 
улюбленого поета Шевченка». 

Пародійно переосмислюються старослов’янізми в поезії «Умре муж велій в власяниці», 
написаній з приводу смерті петербурзького митрополита Григорія, мракобіса, що 
прославився до того ж і безглуздою боротьбою проти жіночих мод. О. І. Герцен висміяв у 
«Колоколі» «святого владику» у формі релігійного акафіста: «Газетоборче, юбкоборче, 
модоненависнику, землезнанія гонителю, моли бога о нас!». Тавруючи митрополита, 
Т. Г. Шевченко висміює і його послідовників: професора Київської духовної академії 
Аскоченського, слов’янофіла Хомякова і реакційний журнал «Русская беседа». Помічаємо 
спільні мотиви і способи використання старослов’янізмів для зниженої оцінки «святих 
владик» у О. І. Герцена і Т. Г. Шевченка, пор.: 

Умре муж велій в власяниці.  
Не плачте сироти, вдовиці!  
А ти, Аскоченський, восплач  
Воутріє на тяжкий глас.  
І Хомяков, Русі ревнитель,  
Москви, отечества любитель,  
О юбкоборцеві восплач. 

Атеїзм Шевченка вистражданий, щирий, він постає з реального життя, далекого від 
релігійних догм про праведність: 

Брешуть боги,  
Ті ідоли в чужих чертогах  

(«Осії. Глава XIV»). 
Поряд із церковнослов’янськими словами урочистого звучання введені у текст прості 

народні слова (боги в чертогах — брешуть). Ця різка антитеза посилює сатиричну 
спрямованість тексту. 

Войовничий атеїст Т. Шевченко вірив у «світ вольний», «сім’ю вольну, нову», де не буде 
місця релігії: 

Будем, брате,  
З багряниць онучі драти,  
Люльки з кадил закуряти,  
Явленими піч топити,  
А кропилом будем, брате,  



Нову хату вимітати! 
(«Світе ясний! Світе тихий!»). 

Часом у тому самому тексті стикаються дві стилістичні лінії — іронічно-саркастична і 
урочисто-піднесена, велична, пор. першу: 

І чепурненький жрець Ізіди,  
Чорнявенький і кавалер,  
Скромненько длань свою простер,  
І хор по манію лакея,  
Чи то жреця: «Во Іудеї Бисть цар Саул» 

і другу: 
Потім хор 
Ревнув з Бортнянського:  
«О скорбь, О скорбь моя!  
О скорбь велика!»  

(«Кума моя і я»). 
Різні відтінки піднесеного урочистого стилю — від грізної патетики до щирого 

захоплення — видобуває поет із старослов’янського слова: 
 

Все упованіє моє 
На тебе, мій пресвітлий раю, 

На милосердіє твоє, 
Все упованіє моє 
На тебе, мати, возлагаю. 
Святая сило всіх святих, 
Пренепорочная, благая!.. 
Воззри, пречистая, на їх, 

Отих окрадених, сліпих 
Невольників... 

(«Марія»). 
З поезій Т. Г. Шевченка постають величні образи покараних царем, але не зломлених 

революціонерів-декабристів, урочисто іменованих «невольниками святими», «споборниками 
святої волі», «царями волі». Душевна, справжня, а не релігійна облудна святість вчувається у 
прекрасних слов’янізованих рядках Т. Шевченка, звернених до рідної сестри Ярини: 
«Многострадалиця святая» («Сестрі») або до Марка Вовчка: 

Господь послав  
Тебе нам, кроткого пророка  
І обличителя жестоких  
Людей неситих 

(«Марку Вовчку»). 
Присвята до поеми «Неофіти» щирому другові російському акторові М. С. Щепкіну, який 

прибув 24 грудня 1857 р. з Москви у Нижній Новгород на побачення з Т. Шевченком, 
розкриває стилістичні можливості старослов’янізмів у творенні ліричної мови: 

Возлюбленнику муз і грацій,  
Ждучи тебе, я тихо плачу  
І думу скорбную мою  
Твоїй душі передаю  

(«Неофіти»). 
Ту саму тональність зберігають старослов’янізми в поезії «Заворожи мені, волхве», 

також присвяченій М. С. Щепкінові. 
Високою мораллю пройнята «Молитва»: багато в ній старослов’янської лексики, але 

немає бога, а є світ людський з його болями і радощами і є авторське серце, сповнене 
найблагородніших помислів: 



Злоначинающих спини,  
У пута кутії не куй,  
В склепи глибокі не муруй.  
А доброзичливим рукам  
І покажи, і поможи,  
Святую силу ниспошли. 

Зрісши на ґрунті народного мовлення, Т. Г. Шевченко огранив його художнім талантом, 
розширив експресивно-виражальні можливості української літературної мови, значною 
мірою й за рахунок старослов’янізмів. 
 


