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Одним зі шляхів вивчення творчості Т. Шевченка та пізнання 

особистості геніального митця й великого українця є створення лек-

сикографічних праць. Нині шевченківська лексикографія налічує 20 

різних словників, з яких два – енциклопедичні видання.  

Дослідник словників філологічного типу шевченківської лекси-

кографії С. П. Бевзенко зазначає, що першою спробою словника мови 

українських творів Т. Шевченка був «Словник Шевченкової мови», 

укладений Нестором Літописцем (псевдонім відомого мовознавця Н. 

М. Малечі), виданий у Миколаєві 1916 р., у якому була вміщена май-

же вся лексика (7 тис. слів) «Кобзаря» за ред. В. Доманицького (СПб, 

1907). У 1917 р. цим же автором була здійснена ще одна спроба лек-

сикографічного опрацювання «Кобзаря» – «Українсько-російський 

словник до «Кобзаря» Шевченка» (Херсон, 1917), який містив близь-
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ко 3500 слів, узятих із Шевченкових поезій і перекладених російсь-

кою мовою. Наступним етапом на шляху до створення повного слов-

ника мови творів Т. Шевченка була невелика книжка «Шевченкова 

лексика. Словопокажчик до поезій Т. Г. Шевченка», підготовлена  

В. С. Ващенком і П. О. Петровою (Харків, 1951), у якій наводиться 

повний реєстр слів, вживаних у поезіях поета, із вказівкою на перше 

вживання за першим виданням перших двох томів десятитомного ви-

дання творів письменника [2, 6]. У 1964 р. у видавництві «Наукова 

думка» виходить, укладений колективом авторів, двотомний «Слов-

ник мови Шевченка» – найбільш повне на сьогодні лексикографічне 

опрацювання україномовних творів поета [8]. У цьому словнику вмі-

щено разом з додатками 10 тис. слів. Протягом 1985 – 1986 рр. ви-

йшов у тому ж видавництві також двотомний «Словарь русских про-

изведений Т. Г. Шевченко», у якому фіксується близько 17500 слів 

[7]. З появою цієї праці відбулось повне лексикографічне опрацюван-

ня творів Т. Шевченка.  

У передмові до «Словника мови Шевченка» В. С. Ващенко зазна-

чає, що «словник мови письменника – це праця особливого типу. Йо-

го значення не обмежується лише лінгвістичними інтересами. В своїй 

основі він може бути схарактеризований як довідник, що повинен за-

довольняти широкі запити філологічної науки» [8, 4]. Вихід кожної 

нової лексикографічної праці хоча б частково розширює горизонти 

наукового бачення. Відкриваються досі приховані аспекти вивчення 

творчої спадщини письменника, створюються нові можливості для її 

пізнання. Словник сприяє полегшенню праці дослідника. Сказане по-

вною мірою стосується «Інверсійного словника-індекса до «Словника 

мови Шевченка», укладеного Т. Г. Шевченком (автор – повний тезка 

поета) [3]. Довідник виданий у Запоріжжі в 2000 р. тиражем 300 при-

мірників. 

Мета нашої статті – розглянути можливості «Інверсійного слов-

ника-індекса до «Словника мови Шевченка» як джерела наукового 

осмислення Шевченкового слова, мови епохи, в яку поет жив і тво-

рив, та самої постаті великого Кобзаря. Прагнемо цим привернути 

увагу до словника шевченкознавців, мовознавців, зокрема молодих 

дослідників. 

«Інверсійний словник-індекс…» – обернений одноджерельний 

словник-індекс до двотомного «Словника мови Шевченка». Усі слова 

в ньому розміщуються за алфавітом у зворотному, оберненому (інве-

рсованому) порядку, тобто за кінцевими літерами. Кожне слово в «Ін-
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версійному словнику-індексі…», зазначає укладач словника, – це 

окрема словникова стаття. До окремих словникових статей уналеж-

нено фонетичні і словотвірні варіанти, які у «Словнику мови Шевче-

нка» подаються в одній словниковій статті. Слова-омоніми також ро-

зміщені в одній словниковій статті. Наголос у слові не ставиться. Ви-

нятком є слова, у яких наголос виконує фонематичну функцію. Скла-

дноутворені слова подаються в Додатку. У реєстр «Інверсійного сло-

вника-індекса…» введені також слова, що пропущені у «Словнику 

мови Шевченка». Їх подають рецензенти словника та дослідники мо-

вної спадщини Тараса Шевченка. Це близько 140 слів [3, 4-5]. Як за-

значає у передмові до «Інверсійного словника-індекса…» його укла-

дач – Т. Г. Шевченко, словник створений за критеріями, які вироблені 

професором С. П. Бевзенком (див. [4; 5]) [3, 4]. «Інверсійний словник-

індекс…» – третій за хронологією інверсійний словник в українській 

лексикографії після двох згаданих вище інверсійних словників, укла-

дених викладачами кафедри української мови ОНУ імені І. І. Мечни-

кова [4; 5]. До цього такі типи словників уже існували в польській та 

російській лексикографії. 

 С. П. Бевзенко зазначає: «Інверсійні словники використовуються 

як посібники для наукових досліджень різних структурних рівнів мо-

ви, зокрема словотвору, фонетики, морфології, у програмах машин-

ного опрацювання текстів тощо. З деякими застереженнями ними 

можна користуватися і як словниками рим» [9, 204 – 205]. Зупинімося 

на більш детальному розгляді потенціалу «Інверсійного словника-

індекса…» як джерела проведення наукових досліджень. 

Важко переоцінити важливість значення «Інверсійного словника-

індекса…» в галузі фундаментальних лінгвістичних досліджень. На-

самперед це стосується таких розділів мовознавчої науки, як морфе-

міка та словотвір. Словник є джерелом вивчення морфемно-

словотвірної системи української мови, яка функціонувала в середині 

ХІХ ст. Він слугує також для досліджень цієї системи на діахроніч-

ному рівні, для проведення порівняльно-типологічних спостережень. 

За допомогою словника можна визначити продуктивність та регуляр-

ність афіксальних способів словотворення, лексико-синтаксичного 

способу словотворення та складання. «Інверсійний словник-індекс…» 

дає можливість визначити й описати словотвірні типи (підтипи), сло-

вотвірні моделі, які функціонували в мові за часів Шевченка. За цим 

джерелом можна визначити й схарактеризувати морфемікон україн-

ської мови середини ХІХ ст. Відтак, опираючись на інші словники, 
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дослідити його динаміку. Вивчення зазначеної проблематики могло б 

посприяти розвитку українського історичного словотвору. «Історія 

словотвірної системи української мови досліджена ще дуже слабко. 

Щоправда, слабко досліджено історію словотвору усіх слов’янських 

мов. Лише з історії словотворення польської мови маємо найсолідні-

ші як узагальнюючі, так і монографічні праці», – зазначає в одній зі 

своїх праць С. П. Бевзенко [1, 15]. Лекційний курс «Історія українсь-

кої мови», який читається для студентів філологічного факультету 

університетів, зводиться до вивчення лише фонетики та морфології, і 

лише в кращому випадку згадуються окремі питання історичного 

словотвору. Дослідження з морфеміки та словотвору на основі «Інве-

рсійного словника-індекса…» пролили б також світло на чимало пи-

тань у суміжних галузях мовознавчої науки. 

«Інверсійний словник-індекс…» відкриває нові можливості для 

вивчення частиномовних парадигм та їх репрезентативної марковано-

сті у творах Т. Шевченка, а тим самим – в українській мові середини 

ХІХ ст. З’являються засади для опрацювання різних частин мови, ле-

ксико-граматичних груп слів з погляду діахронії. 

«Інверсійний словник-індекс…» може слугувати надійним посіб-

ником при дослідженні фонетики кінця слова, виконувати допоміжну 

функцію при вивченні орфоепічних норм української мови шевчен-

ківської доби та в осмисленні процесу їх становлення. Довідником 

можна скористатися при опрацюванні правописної системи українсь-

кої мови ХІХ ст. «Інверсійний словник-індекс…» дозволяє розшири-

ти і поглибити бачення ролі Шевченка у процесі формування грама-

тичних і орфоепічних норм.  

Результати наукових досліджень, здобуті при вивченні різних ро-

зділів української літературної мови за допомогою «Інверсійного 

словника-індекса…», послугують вагомим інформаційним доповнен-

ням при опрацюванні історії української літературної мови, зокрема 

для глибшого й більш аргументованого пояснення місця та ролі Т. 

Шевченка у процесі формування сучасної української літературної 

мови.  

Довідник – допоміжний інструмент, який дозволяє побачити такі 

мовні особливості, які можуть залишитися непоміченими для дослід-

ника при прочитанні творів поета. Тому «Інверсійний словник-

індекс…» може ефективно використовуватися при дослідженні ідіо-

лекту митця. 
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Одне із актуальних завдань сучасної гуманітарної науки – ви-

вчення особливостей національного світобачення. Кожен етнос праг-

не до самопізнання і тим самим до самовдосконалення. Т. Шевченко 

– не лише геніальний український поет, мислитель, пророк, про твор-

чість якого дуже багато написано. Він – один із представників україн-

ського етносу. Безсумнівно, Т. Шевченко – кращий представник своєї 

нації, який «репрезентує сильну українську національну елітарну мо-

вну особистість» [6, 91]. Саме найкращі представники нації, зазначає 

Т. А. Космеда, моделюють типову мовну поведінку її представників – 

відповідної мовної спільноти, – ментальні стереотипи з характерними 

позитивними й негативними виявами [6, 92]. Таким чином, дослі-

джуючи психофізіологічну організацію постаті Т. Шевченка, можна 

більше дізнатися про специфіку національної вербальної поведінки. 

«Інверсійний словник-індекс…» – той інструмент, який допомагає пі-

знати психофізіологічну організацію особистості через призму її 

морфемно-словотвірної реалізації в мові.  

Важко навіть передбачити всі можливі випадки використання 

«Інверсійного словника-індекса…». Словник дає поштовх для нових 

ідей. Його специфіка дозволяє абстрагуватись від функціональних 

ознак досліджуваного матеріалу і побачити його зовсім з іншого, не-

звичного боку. За допомогою «Інверсійного словника-індекса…» мо-

жна успішно проводити як науково-дослідну роботу, так і науково-

навчальну роботу зі студентами. 

Одним із актуальних завдань сучасної лексикографії, на наш пог-

ляд, є створення інших інверсійних словників, зокрема обернених 

словників до словників мови письменників. Ці лексикографічні праці 

відкриють нові перспективи для лінгвістичних досліджень, а також 

полегшать процес наукового пошуку. Актуальним залишається пода-

льше лексикографічне опрацювання творчості Т. Шевченка за допо-

могою різних типів словників. 
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