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берущей начало в его кандидатской диссертации о стиле лирики П. Тычины и
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reseach: from Tychyna to Stus.
The article analyses Yuriy Shevelov’s linguistic conception originating from his
Thesis for a Candidate Degree on Pavlo Tychina’s lyric style as well as being deeply
represented in his article – foreword to the collection of poems “Palimpsesty” by
V. Stus. The article characterizes the scientist’s main ideas concerning the linguistic
form and content of his policy and non-policy poetry. The emphasis is laid on the
author’s complying with the principle of scientific nature of philological cognition,
irrespective of the ideological doctrine of the time.
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Видатний український філолог ХХ століття Юрій Шевельов залишив по собі
неоціненну творчу спадщину, що засвідчує багатогранність його дослідницьких
інтересів. Як науковець він увібрав ще відчутний у його студентську пору
потебнянський дух пізнавальних пошуків у їх загальнофілологічній та
гуманістичній спрямованості. Учень академіка Леоніда Булаховського, під
керівництвом якого підготував і 1939 року успішно захистив кандидатську
дисертацію, Юрій Шевельов постійно виявляв й органічно поєднував глибоку
фахову зацікавленість питаннями мови та літератури – базових складників
української культури. Дисертаційна робота молодого вченого стосувалася
питань поетичної мови Павла Тичини. Пізніше, якщо говорити тільки про
студіювання української поезії ХХ ст., у поле зору дослідника потрапили твори
багатьох поетів, зокрема Євгена Маланюка, Оксани Лятуринської, Олекси
Веретенченка, Василя Стуса, Наталі Лівацької-Холодної [3; 4; 5]. У цьому
зв’язку важливо виявити засадничі положення наукового аналізу поетичної
мови, сформульовані дисертантом, і встановити їх значущість для подальших
розвідок відповідної тематики.
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