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Кожного, хто відкриває для себе Шевченка, глибоко хвилюють оспівані поетом народні 
почуття. Горе і радість, страждання і бунт, любов і ненависть — цими вулканічними 
пристрастями дихають невмирущі Шевченкові рядки. У багатоголосій пісні, яку співав поет 
своєму народові, чи не найголовніше звучить плач. «Покликання народного пророка 
сконцентрувало всі його помисли в одній точці, ім’я якій Народна сльоза» (І. Драч). Трагічна 
нота Шевченкової поезії послідовно втілюється в образі сліз, що лейтмотивом проходить 
через усю його творчість. 

Тарас Шевченко частіше вживає іменники сльози (сльоза), ніж дієслова на позначення 
плачу. Вживаючи замість слів плакати, заплакати оригінальні перифрази зі словом сльози, 
поет використовує скарби української мови, її народнопоетичні джерела, пісенну 
фразеологію, пор.: «А довелось на чужині Тільки сльози лити!»; «Бач, на що здалися карі 
оченята: Щоб під чужим тином сльози виливати!»; «Не дав мені бог нічого! І хлинули 
сльози»; «О зоре! зоре! — і сльози кануть»; «Мої там сльози пролились, найперші сльози». 
Почуття високої емоційної напруги передають гіперболічні фігури: сльози порівнюються з 
потоком води, рікою, морем. Наприклад: «І, мов водою, залилась Дрібними, як горох, 
сльозами»; «Ріками сльози розлили». Глибину людського страждання Шевченко втілює у 
поетичній формулі «сльозами поливати калину, лан»: «...То дівчина заручена Калину сажає І 
сльозами поливає», «З братами тихо живемо, Лани братами оремо. І їх сльозами поливаєм». 
Вислів поливати сльозами пов’язаний також з мотивом проростання животворного зела на 
землі, і тому такої художньої сили набувають рядки: «А їх [тяжких сліз. — Л. С.] чимало 
розлилось На марне поле. Хоч би рута, А то нічого не зійшло». 

Шевченківські поетичні фразеологізми тяжіють до цілісності, смислової монолітності. У 
цьому одна з головних принад поезії Кобзаря. На одному диханні читаються й сприймаються 
вислови типу: дала сльозам волю, сльози так і закапають із старих очей, хлопці та дівчата 
слізоньки втирають; сльози блиснули; єдиную сльозину в очах безсмертних покажи, умивай 
же біле личко Дрібними сльозами. Стійкий асоціативний зв’язок помічаємо між сльозами і 
росою: ці поняття передають настрій елегійної зажури: «Як роса та до схід сонця, Покапали 
сльози», «Як з квіточки роса вранці, Сльози полилися», пор.: «Тільки роси ранесенько 
Сльозами дрібними їх умивають». 

Тонкі нюанси авторської думки втілені в епітетах до слова сльоза: братня, щира, святая, 
добра, пророча, тяжка, огненна. З епітетом гарячий у Шевченка пов’язується уявлення про 
материнські сльози. Наприклад: матерні гарячі сльози, «Утер сльози нехолодні, Хоч не 
молодії». 

Незмінно з поезією Шевченка асоціюється вислів кроваві сльози — «гіркі, невтішні»: «І я 
кровавими сльозами Не раз постелю омочу»; «..тая мати ріки, море Сльози кровавої лила». 
Взагалі, поняття кров і сльози, плач тісно поєднані у художній свідомості поета, зустрічаємо 
навіть словосполучення кров-сльози. 

Слово сльоза наповнюється символічним змістом у поєднанні з образом вогню, художня 
сила якого збільшується від злиття контрастних мотивів «страждання» — «непокора, бунт». 
Величезною емоційною напругою дихають такі рядки: «(Дума) огнем-сльозою Упаде колись 
на землю І притчею стане Розпинателям народним, Грядущим тиранам»; «Напоїть всіх 
імператорів би стало з дітьми і внуками втопить в сльозах... Не ріки — море розлилось, 
Огненне море». 

Художній образ сліз сповнений глибокого психологізму: сльозами змивають горе, 
виливають лихо. Сльози приносять душевне заспокоєння, полегшення, і тому вислів 
серденько спочине часто вживається в такому контексті: «А серденько спочине, Поки сльози 
ллються», «Виллє сльози на могилу — Серденько спочине», «І умитеє сльозами Серце 
одпочине...». 

У творчості Кобзаря образ сліз наповнюється позитивним оцінним змістом, який чи не 



найяскравіше виявляється у словосполученнях типу радісна сльоза, веселі сльози. Цілком 
вмотивованим є перифрастичне називання сліз єлеєм, коли йдеться про «втіху, заспокоєння»: 
«Пошли мне истинных друзей Сложить хладеющие руки И бескорыстия елей Пролить из 
дружеских очей». 

Страждання, сльози ліричного героя виливаються у думи-вірші: «І ти случаем прочитаєш 
Вилиту сльозами Мою думу». Виплакатись — це те саме, що розповісти про своє горе, і тому 
в тісному художньо-асоціативному зв’язку перебувають такі слова, як капають сльози — 
«сповідатись», сльози-розмова, поплакати — «поговорити». Напр.: «Ми заспівали, 
розійшлись Без сльоз і без розмови», «Ні з ким буде поплакати, ні поговорити». І як тут не 
згадати шевченківського вислову слово-сльози?! Для поета слово — це і щира душевна 
розмова, і творчість. Напр.: «Може ще я поділюся Словами-сльозами з дібровами 
зеленими!»; «Виливайся ж слово-сльози»; «А може, їй легше буде на тім світі, Як хто 
прочитає ті сльози-слова, Що так вона щиро колись виливала». 

Прозорий зміст у Шевченковій поезії має словосполучення сльози висохли — 
«припинилось страждання»: «Сльози висохли, пропали, Сонце просіяло», «Повій, повій, 
вітре... Суши наші сльози, заглуши кайдани, Розвій нашу тугу». 

Мотив висохлих сліз повертається ще однією цікавою смисловою гранню у творчості 
поета. Сльози сохнуть — це найболючіше людське страждання, ще трагічніше від того, що 
воно невиплакане і невимовлене. Істинним драматизмом сповнені такі шевченківські рядки: 
«[Літа] Висушили чадом, димом Тії добрі сльози... А літа тихенько крались І сльози сушили, 
Сльози щирої любові...». Випивати сльози, замерзають сльози, сльози запеклися — ці 
вислови є своєрідним смисловим і експресивним згустком людських пристрастей, того 
темного відчаю душі, коли остання втіха — гіркі сльози — і ті зникають. Немає слів, немає 
сліз — така художня характеристика болючої психологічної драми людини: «Нема слів, 
немає сльоз, Немає нічого. Нема навіть кругом тебе Великого бога». 

Емоційно-психологічний зміст образу сліз і художні формули типу нема сліз, висохли 
сльози виявилися напрочуд життєздатними в українській радянській поезії. Так, не можна не 
помітити Шевченкового впливу ось у таких рядках Миколи Бажана: «Стою німий на 
цвинтарі домів, Ні сліз, ні слів. Сухий і світлий гнів», «...розмовлятиму злими, сухими слізьми 
з моїм небалакучим марно замученим богом». Не відмовляється від цього художнього 
уявлення Іван Драч. Психологічною напругою дихають такі поетові рядки: «Там, де мене 
чекають, Тримають пучки коло вуст, Дотеп тримають померлим, І сльози тримають сухими». 

Сила Шевченкового поетичного слова — в органічному злитті конкретних уявлень та 
ідей, думок. Художня правда, глибока емоційність та істинний драматизм пронизують 
довершений вислів поета, виявляють людинознавчий пафос його творчості. 
 


