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Для теорії української літературної мови з’ясування ролі в ній 
письменників є винятково актуальним – адже це завдяки їм вона розвинула 
усі свої функціональні стилі, стала врівень з іншими європейськими мовами. 
Внесок кожного письменника у розвиток літературної мови оцінюється від 
загального рівня її обробленості на той час, коли він виступив із своїми 
творами, від усталеності її норм і від ваги художнього стилю порівняно з 
іншими функціонально-стилістичними різновидами цієї мови. 

З цього погляду роль Шевченкової мови, роль особи Великого Кобзаря 
для розвитку української літературної мови є справді винятковою. Адже 
художній стиль був і ще довго залишався фактично єдиним розвиненим 
стилем у писемно-літературній практиці, оскільки інші стилі через обмежені 
державою суспільні функції української мови не мали природного розвитку.  

Значення Шевченкової діяльності у цьому напрямі зростає, якщо взяти 
до уваги, що поет творить у момент, коли не лише відбувається становлення 
нової української літературної мови на загальнонародній основі, але й 
оформляється нова українська література. 

Проблеми мовотворчості Тараса Шевченка розв’язували багато 
дослідників на мовному матеріалі різних структурних рівнів (див. праці 
І. Білодіда, Л. Булаховського, В. Ващенка, Г. Грабовича, Я. Дзири, 
С. Єрмоленко, В. Жайворонка, В. Ільїна, Б. Кобилянського, А. Кримського, 
Г. Матвіяса, Ф. Медведєва, А. Мойсієнка, П. Плюща, В. Русанівського, 
О. Синявського, Н. Слухай, А. Стебельської, П. Тимошенка, В. Чабаненка, 
В. Чапленка, Ю. Шевельова та ін.).  

Враховуючи актуальність, вагомість та недостатнє опрацювання 
проблем ставимо за мету висвітлити основні питання, що стосуються 
різноаспектного вивчення мови творів поета з акцентом на його 
індивідуальну мовотворчість. 

Творчий геній Т. Шевченка з часу появи на обрії української літератури 
завжди привертав увагу вчених. «Будь-який дослідник, що ризикує... 
приступити до постаті Шевченка, – зазначає О. Забужко, – без перебільшення 
фатально зобов’язаний насамперед визначитися в координатах традицій 
дотеперішнього шевченкознавства» [4, 5]. Отой фатальний обов’язок, а ще 
більше потреба систематизації зробленого й відповідно кристалізації 
перспективи покликали до життя чималу серію студій із шевченкіани в її 
найважливіших проявах та персоналіях. Серед розмаїтості і 
багатоаспектності підходів у вітчизняному шевченкознавстві можна виділити 
певні вузлові проблеми, які досліджуються найдетальніше, вирішення яких 
постійно викликає дискусії у науковій літературі. До таких проблем, зокрема, 
належать: питання біографії поета, його світогляд, релігійність, питання 
психоаналітики, поетики, видань його творів, дослідження мистецької 
спадщини, вивчення майстерності та стилю. Не всі вони мають належний 



ступінь розв’язання, переважно в силу історичних умов. Серед 
шевченкознавчих праць виділяються фактографічні дослідження і наукові 
доробки з теоретичним осмисленням його творчості. 

Оцінювання мови творів Кобзаря та ролі особи Тараса Шевченка було 
суперечливим і не завжди обґрунтованим. Від захоплених глибоких оцінок 
Шевченкового генія його сучасниками, які безпосередньо на собі зазнали 
силу його таланту [1, 164], до висловлювань у дусі В.Бєлінського, у яких 
творчість поета трактувалась лише як переспіви народної поезії, яка живе 
тільки козацтвом, або просто спогади, відголоски старого життя, що є 
свідченням обмеженого світогляду, і загалом таку, що «не є нічим новим» у 
літературі [7, 12]. Від культу пророчого ореолу поета, з одного боку, і до 
абсолютного не сприйняття, навіть церковного прокляття – з другого. Від 
наукових, скрупульозних досліджень творчості і біографії поета, до праць, у 
яких лише  пристосовницьке  пропагандистське прославляння митця, з 
намаганням втиснути в певні ідеологічні моделі. 

Взагалі, «... всі, хто бравсь писати про нього, перш за все думали про 
себе і кожний повертав Шевченка, як йому на той час треба, та глядячи на те, 
перед ким говорилось про українського кобзаря» [3, 16]. Ці слова 
М. Драгоманова стосуються як сучасників, так і нащадків великого поета, 
залежно від того, чи їм треба Шевченка віруючого чи атеїста, поступового 
демократа чи “заскорузлого оборонця традицій”, високоосвіченої людини чи 
самоука, тонкого лірика чи вурдалака... 

Але  метою нашої роботи не є аналіз трактувань постаті Т. Шевченка як 
з боку радянської, так і з боку української патріотичної критики, кожна з 
яких неадекватна і жодна з яких не відповідає реальному змісту і значенню 
Шевченкової поезії. Ми розглянемо історію вивчення загальних і конкретних 
питань творчості поета. Перші спроби оцінити творчість Т. Шевченка 
належали П. Кулішу, М. Костомарову, М. Драгоманову. Саме ці постаті 
заклали основи і дали поштовх розвиткові шевченкознавства. Головним 
промотором наукового шевченкознавства був І. Франко, один з 
найвидатніших дослідників Шевченкової спадщини, а також невтомний 
видавець і популяризатор його творів. Визначаючи історичні та літературні 
заслуги Кобзаря, Франко рішуче відкидав культовий підхід до спадщини 
поета і вказував на об’єктивні завдання та проблеми її наукового вивчення 
[9]. 

Однією з перших спроб наукової біографії Шевченка була праця 
О. Кониського «Тарас Шевченко – Грушевський, хроніка його життя». Слід 
також згадати монографію П. Зайцева, у якій на тлі України ХІХ століття 
показана постать великого поета. Значна кількість робіт, присвячена 
дослідженню цієї проблеми, вичерпної відповіді на всі питання не дає. Цьому 
заважала зокрема інтерпретація Шевченка не стільки як літературної чи 
історичної постаті, а як носія глибоких, незаперечних істин. При цьому поет 
«переполовинюється», в ньому визначається лише один якийсь бік, 
співзвучний даному ідеологічному розумінню. Акцентують увагу на 
національній сутності поета, визначаючи її як головну або визначають поета, 



як революційного демократа, співця «сім’ї вольної» народів СРСР. Проблеми 
дослідження біографії Кобзаря у взаємозв’язках зі змістом його творів 
висвітлені у багатьох роботах. Це, зокрема, монографії Ю. Івакіна, 
Б. Лепкого, де, використовуючи знання про життєвий шлях поета, 
пояснюється зміст тексту; О. Білецького, О. Дейча, Є. Кирилюка, де з 
історією життя співвідноситься історія написання творів. 

Проблема дослідження художньої майстерності поета, особливостей 
його творчого методу і стилю, незважаючи на те, що вимірюється тисячами 
назв, і сьогодні постає як нова і актуальна. Шевченко був і родоначальником 
«революційно-демократичного» творчого методу, і «реалізму селянської 
революційної демократії» (у російських повістях), і переконаним 
романтиком, і правовірним реалістом – аж доки не постало питання про 
індивідуальний творчий метод та індивідуальну художню систему. Частково 
відповіді на поставлені питання дає велика монографічна праця «Творчий 
метод і поетика Т. Шевченка». Окремі розділи книги присвячені еволюції 
поетичної творчості поета (Ю. Івакін), жанровому розмаїттю 
(В. Шубравський), типам віршової інтонації (Н. Чамата).  

Значний внесок у дослідження художньої майстерності митця, 
особливостей його творчого методу і стилю пов’язаний з фундаментальними 
дослідженнями С. Шаховського, Ю. Івакіна, де розглянуто окремі проблеми 
індивідуальності Шевченка, а також не розроблене у шевченкознавстві 
питання про езопівську мову поета. У книзі Є. Шабліовського «Народ і слово 
Шевченка» питанням стилю поета присвячений розділ «Художні особливості 
мови Шевченка». На проблемі суб’єктивної організації поетичної творчості 
Кобзаря зосереджує свою увагу В. Смілянська, яка запропонувала 
класифікацію різних виявів автора, робить спробу дослідити лірику і ліро-
епіку поета в плані взаємодії суб’єкта викладу, об’єкта зображення і адресата 
сприйняття [8]. 

Проблема структуралізації поетичного світу Шевченка, розкриття його 
«секретів поетичної творчості» зумовлює дослідження технології його 
творчості, зокрема характеристика особистості автора, характер 
співвідношення у нього суб’єктивно-експресивних й аналітично-синтетичних 
начал, характеру асоціативних зв’язків, інтенсивність творчої уяви, інтуїції, 
емоційної пам’яті. Потребує свого розгляду і проблема розвитку поетової 
індивідуальності, динаміка його творчого процесу (чергування «пауз» і 
«вибухів») та ін. Щодо зв’язків творчості Великого Кобзаря з фольклором, то 
на ці питання можна знайти досить ґрунтовні відповіді в працях 
Т. Комаринця, М. Коцюбинської, О. Пилип’юка, П. Коваліва. У цій галузі 
дальшого поглибленого вивчення потребують проблеми характеру 
Шевченкового фольклоризму, зокрема засоби індивідуалізації народно-
поетичної стихії у його творчості та ін. 

Прозові твори Т. Шевченка оцінювались неоднозначно. У ХІХ ст. 
панівною була думка про те, що проза є художньо менш цінною порівняно з 
поезією. Сьогодні існують дещо інші погляди. Науковці, об’єктом 
дослідження яких була проза письменника, розглядали такі питання: час 



написання та публікації текстів (І. Айзеншток, А. Бронський, 
С. Дмуховський, Л. Кодацька, О. Кониський та ін.), російська мова повістей 
(С. Єфремов, М. Зеров, Л. Кодацька, Є. Крутикова, І. Пільгук, В. Силович, 
М. Шагінян), зміна жанру (С. Аксаков, В. Гуфельд, О. Вітошинська, 
С. Стешенко), автобіографізм (Л. Білецький, Л. Кодацька, М. Костомаров, 
І. Пільгук, М. Шагінян та ін.). Дослідження з останніх років ХХ ст. суттєво 
відрізняються від попередніх. Це, зокрема, розвідки Н. Грицюти про повісті 
як романи виховання, Б. Рубчака про «Щоденник» як явище постмодерної 
прози, студії О. Забужко, де авторка обґрунтовує діалектику й логіку 
Шевченкового міфу України, спираючись і на його прозу. Спробу з’ясування 
характеру художнього психологічного аналізу здійснила Н. Демчук, а 
проблему автора в повістях  дослідила В. Терещенко. 

Основи наукової бібліографії шевченкіани заклав М. Комаров працею 
«Т. Шевченко в литературе и искусстве. Библиографический указатель 
материалов для изучения жизни и призведений Т. Шевченко». На сьогодні 
маємо чимало укладених покажчиків дослідження літературної спадщини 
великого поета, хоч повної бібліографічної шевченкіани без тенденційних 
оцінок і висновків немає. 

Текстологічні проблеми Шевченкової спадщини одним із перших 
досліджував В. Доманицький. Він, перевіривши за рукописами та 
публікаціями значну частину поетичних творів, підсумки своєї роботи подав 
у розвідці «Критичний розслід над текстом «Кобзаря». За його ж редакцією 
вийшло в 1907 році в Петербурзі перше повне видання «Кобзаря», що 
надовго було взірцем для наступних перевидань поезій. Оскільки 
Шевченкова поетична творчість, за своєю природою, формується варіантами, 
то перед текстологами стоїть складне завдання визначити «домінанту 
Шевченкової творчості» [2, 124] та представити слово якомога ширше і 
повніше. Спроби такого дослідження маємо в роботах Є. Ненадкевича, 
В. Бородіна, Ф. Ващука, М. Павлюка та ін. На сьогодні є вже кілька 
академічних видань творів поета, але такого, щоб відповідав усім вимогам ще 
бракує. 

Дослідження ідіолекту Т. Шевченка – основне завдання мовознавців. 
Названий аспект широко висвітлено в монографіях, дисертаціях, в матеріалах 
наукових збірників і конференцій, що різного часу присвячувалися творчості 
митця. Проблема вивчення мови художніх творів Кобзаря має тривалу 
історію, вона по-різному розв’язувалася залежно від рівня розвитку 
мовознавства і суміжних із ним наук, від світоглядної позиції дослідника. 
Оскільки поетична спадщина Шевченка і його мова є явищем складним і 
багатовимірним, то й дослідження проводили в багатьох аспектах і з різних 
точок зору. Традиційно у філологічній науці вивчають природу художнього 
мовлення Шевченка на лексичному, фразеологічному, фонетичному, 
морфологічному, словотворчому і синтаксичному рівнях. 

Оскільки мовно-образна модель поетичної мови Шевченка становить 
складну систему систем, то при її дослідженні звертають увагу на перетин у 
мові творів поета різних лексико-семантичних полів, що відповідають 



лексико-семантичній системі мови в цілому, але не завжди і не в усьому 
збігаються з нею. З’ясування таких відмінностей – одне з завдань сучасного 
шевченкознавства. Актуальними залишаються проблеми дослідження 
типових наскрізних мотивів або ключових слів у індивідуальному стилі, 
процесів символізації слів-понять та набуття ними функцій мовних знаків 
національної культури, поетичної практики як вияву нормалізаторських 
процесів та індивідуальної мовотворчості на тлі стилістичної системи 
літературної мови. 

Основними з питань вивчення комплексу лінгвістичних одиниць у 
художньому мовленні поета є роботи В. Ільїна, В. Ващенка, І. Білодіда. 
Зупиняючись на особливостях добору лексики, фразеології, певних типів 
словосполучень, дослідники вказують на широкий діапазон словесно-
художніх засобів, підкреслюють новаторство його стилю, що виявилось у 
введенні в тканину художнього мовлення нових, навіяних часом елементів. 

Вагоме місце серед досліджень цього аспекту посідає науковий 
доробок В. Чапленка. Учений, зокрема, зазначає, що Шевченко, 
користуючись усіма можливими на той час мовними засобами, дав у межах 
«основного нормального стилю української мови надзвичайно багату скалю 
мовностилевих відтінків». Продовжуючи, дослідник робить висновок, що 
основне тло Шевченківського мовостилю – це ті риси його мови, що він 
виніс із свого соціального середовища, плюс ті, що їх він дав від себе. Цієї 
основи Шевченкового мовостилю не можна визначити, але його легко 
відчуває і пізнає кожен, хто достатньо знає українську мову. Це те своєрідно-
шевченківське, що його не сплутаєш з іншими українськими мовостилями. 
Але частковості визначаються легше [11, 101]. 

Для ідіостилю Т. Шевченка характерні специфічні мовні властивості. І 
хоча немає такого факту поетичної мови, який не був би відомим поза 
поетичним контекстом, у мові взагалі. Але в цій новій, поетичній іпостасі 
кожна мовна одиниця набуває певних властивостей. 

Особливо це характерно для лексики Великого Кобзаря, яка настільки 
різноманітна, що аналізували її за певними групами слів та аспектами 
вивчення. Оскільки у ряді своїх творів поет використовує майже виключно 
загальновживану лексику, типову для народнопісенної творчості, то саме 
проблему народнопоетичної лексики досліджує Н. Журавльова, а народно-
образні слова – В. Ващенко. Термінологія представлена роботами 
І. Коропенко, М. Рогаль. Спеціального розгляду вимагає релігійно-культова 
лексика. Над її проблемами працювали О. Синявський, Г. Левченко. 
Стилістичні функції біблеїзмів досліджували В. Жайворонок, І. Журба. 
Проблеми неологізмів та архаїзмів знайшли своє відображення в роботах 
В. Жайворонка, Я. Дзири, В. Сімовича. Про місце історичної лексики в 
ідіостилі Т. Шевченка маємо наукові доробки В. Русанівського, 
В. Жайворонка. 

Одним з елементів, що значною мірою зумовлюють стиль 
письменника, є синоніміка. Йдеться не тільки про добір автором синонімів, а 
й про характер їх вживання в межах мінімального й розгорнутого контекстів. 



У віршованій мові роль синонімів відчутна, бо вони виконують 
архітектонічну функцію, служать одним із засобів організації мовного цілого, 
засобом створення певної ритмізованої одиниці. Лексичну синоніміку 
ґрунтовно досліджував В. Ільїн [5] і зробив висновок, що в творах 
Т. Шевченка найширше представлена дієслівна синоніміка, вужче – 
іменникова, прикметникова і прислівникова. Проблему повторення 
синонімічних та близькозначних слів і виразів у мові поета досліджувала 
О. Клименко і зазначила, що вони є відображенням загального прийому 
повторів, що відіграють величезну роль у системі зображення засобів мови 
Шевченка [6]. На важливі художньо-стилістичні та структурно-композиційні 
функції антонімів вказує у своїй роботі В. Чабаненко і робить висновок, що 
типовими лінгвостилістичними прийомами використання антонімів у поезіях 
Кобзаря є протиставлення, зіткнення й зіставлення семантично контрастних 
лексем [10]. 

Особливості фразеологічної синоніміки вивчає М. Коломієць. На 
питання про місце ономастичної лексики в ідіолекті Шевченка частково 
дають відповідь роботи В. Шевцової, В. Познанської, В. Чабаненка, Л. Белея. 
На взаємодії російської та української лексики і фразеології в російських 
творах Шевченка зосереджено увагу в працях Т. Черторизької, Г. Їжакевич, 
Л. Стоян. 

Продовжується різноаспектне вивчення мови окремих творів поета з 
увагою до особливостей його ідіостилю. Н. Арват, зокрема, враховуючи 
модальність, діалогічність, когерентність, аналізує структуру тексту повісті 
Т. Шевченка «Наймичка». Мовностилістичні особливості «Малої книжки» 
висвітлила М. Леонова, а ампліфікацію як засіб міжфразового і внутрішньо-
фразового зв’язку у «Тополі» Шевченка розглянула В. Лущай. У названих 
дослідженнях спостерігається вихід на рівень сприйняття мікро- і 
макроконтексту за допомогою певних мовностилічних засобів. 

Дослідження образності мови як основи мовотворчості поета 
відображено у ряді праць про тропи і стилістичні фігури художнього твору. 
Дослідження стилю поета, як уже зазначалось, йшло з різних позицій та під 
різними кутами зору. Тому відзначимо, що більшість робіт, де опрацьовані 
лінгвістичні досягнення Т. Шевченка, спрямована на функціонально-
стилістичне витлумачення мовних явищ, які є характерними для художнього 
мислення поета і становлять стилістичне ядро його творчості.  

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Грабовський П. Зібр. творів: У 3 т. – Т. 3. – К., 1960. – 416 с. 
2. Грабович Г. Між словом і схемою (у пошуках Шевченкового тексту) // 

Сучасність. – 1993. – № 11. – С. 105-127; № 12. – С. 145-153. 
3. Драгоманов М. Шевченко, українофіли і соціалізм // Літературно-

публіцистичні праці. – У 2-х т. – К., 1970. – Т. 2. – С. 7-123. 
4. Забужко О. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу. – К.: 

Абрис, 1997. – 144 с. 
5. Ільїн В.С. Курс історії української літературної мови. – Вип. V: Мова 



творів Т.Г. Шевченка. – К.: Рад. школа, 1957. – 70 с. 
6. Клименко О. Смислове і стильове значення синонімічних повторів та 

близькозначних слів і виразів у поезії Т. Шевченка // Зб. праць ХІІ наук. 
Шевч. конф. – К.: Наук. думка, 1964. – С. 178-189. 

7. Милюков А. Вопрос о малорусской литературе. – К., 1911. – 27 с. 
8. Смілянська В.Л. Образ автора в поемі Т. Шевченка «Тризна» // Зб. праць. 

ХХVІ наук. Шевч. конф. – К.: Наук. думка, 1985. – С. 62-70. 
9. Франко І.Я. Михайло Старицький // Іван Франко. Твори: У 20-ти т. – 

Т. 17. – К., 1955.– С. 303-346. 
10. Чабаненко В.А. З мовотворчої спадщини Кобзаря // УМЛШ. – 1979. – 

№ 3. – С. 21-25. 
11. Чапленко В. Українська літературна мова. Її виникнення і розвиток 

(XVII ст. – 1917 р). – Нью-Йорк, 1955 – С. 97-120. 
 


