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ПОЕЗІЯ ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ  

В НАРОДНИХ ПІСНЯХ ЯК БАГАТОГРАННА СТОРІНКА 
МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

 
Поезія Т.Г. Шевченка як частина національної культури у час 

розквіту романтизму внесла в музичну царину потужні струмені 

образно-мистецького багатства українського фольклору. Насичені 
народнопісенними елементами, вірші були сприйняті народом як власні 
переживання, потаємні мрії, сподівання, як любов до рідної землі, що 

призвело до величезної популярності створення народних пісень.  
Дослідження українських фольклористів (Ф.  Колесса, 

М. Грінченко, О. Правдюк, Д. Ревуцький та ін.), новітні досягнення 

філологів і музикознавців (О. Захарчук, П. Зайцев, П. Моценко) 
створили новий науковий контекст для розгляду фольклорної 
Шевченкіани, поширення нових музичних і текстових варіантів 
народних пісень на тексти Шевченка. 

Т.Г. Шевченко увібрав у своїй творчості багатство 
народнопісенної культури, з якої черпав натхнення і глибоке 
розуміння прагнень свого народу. Як незрівняний виконавець і 

слухач народної пісні, він співав внутрішнім слухом, складаючи 
вірші. Народнопісенні елементи розкидані дорогоцінними перлами по 
всій творчості поета.  

Шевченкова поетична система мови постала з художньої 
образності української народної пісні, наповненої характерною 
символікою (дівчина - калина, тополя, верба), неповторною 

метафоричністю («тополі розмовляють з полем», «шепочеться 
осока»). Анімістично-тотемістичні уявлення давніх слов’ян щодо 
одухотворення природи зашифровані у художніх образах 
фольклорної спадщини, в інтонаціях, наспівах та ритмоструктурах 

народних пісень. Образи природи, як у великого майстра, так і в 
народнопісенній творчості, змальовуються у зіставленні з людськими 
життєвими ситуаціями та переживаннями. Використання пісенної 

символіки і стилістичних засобів відповідає фольклорним традиціям. 
М. Добролюбов у рецензії на «Кобзар» писав про пісенність його 
мовного стилю: «Поезії Шевченка підходять до так званих народних 

пісень. Вони такі природні, що ви їх легко приймете за народні пісні і 
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легенди малоросіян: це одне вже говорить на їх користь. Тут є і 
поетичні думи, і історичні легенди, і чари покинутого кохання…» [1, 
26–27]. Тому так природно Шевченкова поезія озвучувалася 

українським народом.  
Значний внесок у дослідження тематики «Шевченко і народна 

пісня» становить праця відомого мистецтвознавця та фольклориста 

О. Правдюка [2]. Як зазначає А.І. Іваницький [3], у світовій літературі 
проведення паралелей з Шевченком за кількістю віршів, що стали 
народними піснями, можна порівняти тільки з віршами 

шотландського поета ХVІІІ ст. Роберта Бернса. Фольклористами 
зібрано вже до двох сотень народних мелодій на тексти Шевченка.  

У творчості Т.Г. Шевченка крилося те джерело сповідальності, 

психологічна аура якого сприяла виникненню найвищих чинників 
національного духу в найрізноманітніших жанрово-стильових 
площинах. У багатошаровій палітрі жанрового складу Шевченкових 
пісень можна виявити: історичні пісні і думи («Було колись на 

Вкраїні», «Ой літа орел»), козацькі («Тече вода в синє море»), баладні 
(«Сидить батько кінець столу»), родинно-побутові («Якби мене 
черевики», «Ой одна я, одна»), сирітські («Плавай, плавай, 

лебедонько»), пісні, сповнені громадянського та соціального пафосу 
(«Заповіт», «Думи мої, думи мої»), танцювальні («У Києві на 
Подолі»). Музичні особливості пісень: поєднання діатоніки та 

мажорно-мінорної основи, використання різних типів мелодики, 
наявність часокількісної ритміки, види багатоголосся - гомофонно-
гармонічне і підголосково-поліфонічне. 

Отже, муза Великого Кобзаря, озвучена народнопісенною 

творчістю, охоплює усі відтінки почуттів могутнього подиху 
Шевченкового вірша - від ідейної змістовності, справжньої народності, 
громадянського пафосу до чуттєвої проникливості. У теперішній час 

народнопісенна творчість на тексти Т.Г. Шевченка в контексті сучасної 
музичної культури України обіймає різні види музичної діяльності: 
фольклорні традиції у побутовому співі, концертне виконання у 

фольклорних фестивалях, фольклоризм у різних модифікаціях. 
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