
НАДІЯ ГРИЦИК 
НАРОДНОПІСЕННІ ЕЛЕМЕНТИ У ТВОРЧОСТІ М. ШАШКЕВИЧА 

 
Галицький священик отець Маркіян Шашкевич обрав для себе справді величну духовну 
місію. Опріч гуртка «Руська трійця», альманаху «Русалка Дністровая», з його іменем 
пов’язуємо ще й сподвижницьку працю у царині національної мови, плеканні її народного 
струменя — саме з нього живилася творчість письменника із псевдонімом Руслан 
Шашкевич.  

Народність, фольклорність стали орієнтирами і стрижнями усієї багатогранної діяльності 
та творчості письменника, характерною рисою, що вирізнила його на тлі тогочасного 
історико-культурного середовища. За відгуком Наукового товариства імені Т. Шевченка, 
Шашкевичева ода «Голос Галичан» «зробила надзвичайне враженє, она мовби трубою ангела 
будила мерців з гробу ... Се був перший друкований поетичний твір в Галичині, уложений в 
чистій народній мові».  

Без перебільшення кожне слово його оригінальних і перекладних творів стало свідченням 
заперечуваної на той час функціональності української мови, кожен образ — відбитком 
живого народнопісенного слова. Наприклад, для підсилення ліричності звучання своїх поезій 
М. Шашкевич використовує стилістичний потенціал інверсованих словосполучень із 
постійними епітетами. При цьому найбільш продуктивною формою стилізації 
народнопісенної мови виявляються усталені сполуки із повною стягненою формою епітета: 
рученьки біленькі, ясні зорі, трава зелененька, водонька студена, кінь вороненький, голуб 
сивенький, орел буйнокрилий, батько рідненький. Рідше вживаються словосполучення із 
повною нестягненою (річенька бистренькая, водонька студеная, гілля буйненькоє, очі 
сивенькії) та короткою (тверд камінь, молод Наливайко) формами прикметникових означень. 
Реалізуючи сформований у фольклорній системі спектр лексико-семантичної 
сполучуваності, такі епітети устійнюють національну поетичну традицію. 

Характерна для більшості наведених епітетних сполучень експресія пестливості (її 
забезпечують регулярно вживані суфікси здрібніло-пестливого значення) є однією із 
визначальних рис народної ліричної пісні. Окрім прикметникових характеристик традиція 
послуговування демінутивними утвореннями екстраполюється і на іменники — як 
поодинокі, стилістично самодостатні (водонька, серденько, мислонька, рибонька, соловійчик), 
так і в складі популярних народнопісенних формул, інкрустованих у текст оригінальних 
поезій: головоньку з плеча зняв; посадив над нев руточку, а в головах калиноньку; степ 
кровця сполокала та ін.). Окремі слововживання цього типу у творчості М. Шашкевича 
вийшли за межі словника інтимної лірики і набули статусу публіцистичної метафори: Най 
свободоньки сонічко заблисне: Ти не неволі син; Аж мило згадати, як то серце б’єт-ся, коли 
з України руская пісенька Так мило, солодко коло серця в’єт-ся.  

Властиві поетиці народної пісні тавтологічні та плеонастичні конструкції в інтерпретації 
М. Шашкевича виконують швидше орнаментальну, аніж смислово підсилювальну функцію 
або ж підпорядковані потребам версифікації: Ні тя мислями змислити, ні думков здумати, ні 
очима тя глянути, лиш гадков згадати; Темно, тихо і страшненько, часом лиш ворон 
закряче, закряче сумненько. Ампліфіковані ряди семантично тотожних дієслів-присудків 
динамізують оповідь, забезпечують чіткість віршового ритму: І головку к листкям тулить, 
плаче і ридає ; Там горює, униває, тяжко серцем нудить.  

Пропагуючи народне слово як засіб поетичного світовідображення, М. Шашкевич не 
прагне змінювати його образні контури чи встановлювати нові семантичні зв’язки й 
відношення. У своїх поезіях він свідомо залишає популярні народнопоетичні формули 
незмінними, легко упізнаваними, уводячи їх у контексти, близькі до народних. До таких, 
зокрема, зараховуємо:  
♦ стилізовані звертання до природи: Не згасайте, ясні зорі; Ей ти, водо, ти бистрая, люта 
розлучнице; Не вій, вітре, з-низ Дністра;  Ходім, коню, в чужиноньку Думочку думати, 



Ходім, коню на Вкрайноньку Степами блукати; Неси душу там мою, легкокрилий вітроньку; 
Шуми, вітре, шуми, буйний, На ліси, на гори. Мою журну неси думку На Підлиські гори; 
♦ популярні народні порівняння як розгорнутої, так і семантично згорнутої структури 
(орудний порівняльний): Сумно, як в гробі, сумрак студений; Бо з недолев ся бороти, як під 
воду плисти; Гей, хто Русин, підлітайте соколами на врага;  Коби мені крильці мати, 
Соколом злетіти;  
♦ метафори, побудовані із використанням показових для народної мови висловів на 
позначення інтенсивності дії  відстані, розмірів, швидкості  і т. ін.: Від Бескида аж до моря 
піснь весела загула;  Знов наверх ся вихопляє, бистрим соколом летит; І счез стрілов в 
густій мряці; До коника приложивя ся, шпарков полетів стрілою; Ані єго не спиняє рів, ані 
могила, Вітром їх перелітає;  
♦ поетичні експлікації відомих народних прикмет, повір’їв і т. ін.: Світ вже смерком 
почорнів, сумненько пугач запів; Ворон сумно кряче; 

Прагнучи якомога повніше «задля зрозумілости уживати руської мови народної», 
письменник не обмежується використанням окремих народнорозмовних слів чи традиційно-
поетичних засобів. Віртуозно послуговуючись лексикою та синтаксисом живої розмовної 
мови, маючи за основу образно-тропеїчну систему народної пісні, він витворює за їхніми 
зразками цілісні художньо-образні комплекси, співзвучні фольклорним. Скажімо, це чітко 
простежується на рівні початкових авторських рядків чи строф, які виразно перегукуються із 
формулами пісенного зачину. Природньо, що найвиразніше культивованими при цьому 
виявляються риторичні питання та структури семантико-синтаксичних паралелізмів. 

Так, для поетичної мовотворчості М. Шашкевича показовими є початкові строфи віршів у 
формі так званого заперечного паралелізму: ампліфікований ряд риторичних запитань 
смислово вивершується єдиною щодо них заперечно-стверджувальною відповіддю: Чи то 
сокіл пташку жене? Чи то буря хмару несе? Чи люта джума летит? Ні, то козак конем 
садит. Або: Чи то вірли крильми б’ют ся  Чи зірки сіяют? Ні, то козак з врагом трут ся, 
Мечами блискают. 

М. Шашкевич активно використовує також інший різновид  паралелізму, генетично 
закорінений у поетиці народної пісні. Йдеться про семантико-синтаксичні зіставлення явищ, 
стану природи і внутрішнього світу почуттів людини. Основою такого зіставлення часто 
слугує динамічна дієслівна ознака — саме вона, на думку С. Єрмоленко, «стає центром 
зосередження семантичної ваги паралелізму»: Чого ж то у лузі головку склонила, Відай тучу 
чує березочка біла? Чого ж то півець наш, чого він сумує? Видко, що з тяжкою журбою 
несет-ся, Бо око стемніло, тяжко серце б’єт-ся.  Або ще: Зашуміла дубровонька, листом 
зашуміла, Затужила дівчинонька, серцьом затужила. Тобто подібно до народної пісні поет 
на основі зближення певних ознак асоціативно пов’язує цілі ситуації, синонімізуючи їх у 
структурах семантико-синтаксичного паралелізму. 

У передмові до львівського видання 1913 р. «Твори Маркіяна Шашкевича і Якова 
Головацкого» (з додатком творів Івана Вагилевича і Тимка Падури) наголошено, що 
«Початок до нового розвою [галицького варіанту української літературної мови] (після 
щирих і безуспішних заходів деяких ... учених мужів) зробив Маркіян Шашкевич: він для 
австрійскої Руси має ще більше значінє, як для россійскої Котляревский, бо в австрійскій 
Руси народна мова руска дістала ся за єго свідомим почином не лише до красної і до 
популярної літератури, але також до домашнього і товариского житя публичного, до шкіл і 
літератури наукової, чого всего в Україні не було тай почасти ще й доси нема». І якщо 
збереглися в сьогоденному українському мовно-культурному просторі острівці, не 
деформовані соціально-політичними та іншими катаклізмами минулого століття, то до них, 
безумовно, належить і глибоко національна, насичена силою і барвами народного слова 
мовно-літературна спадщина Маркіяна Шашкевича. 
 


