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Безмежний і прекрасний світ звуків... Пізнає його людина за допомогою слуху. Для 
людського слуху призначалась первісно і поезія, що «була співом, рецитацією, оповіданням, 
грою» (І. Я. Франко). Коріння поезії як словесного мистецтва тісно й нерозривно 
переплетене з мистецтвом музичним і танцювальним. У найдавніших формах поезії 
(історично доведено, що поезія набагато старша за прозу) ритм відігравав першорядну роль. 

У праці «Із секретів поетичної творчості» І. Я. Франка знаходимо глибокий аналіз зв’язку 
музики і поезії, ілюстрований прикладами з творів Т. Шевченка. 

Про музикальність як провідну рису Шевченкової поезії писав і М. Рильський: 
«...Шевченко належав до поетів, які сприймають світ передовсім музикально». Що ж 
розуміють під терміном музикальність? Йдеться, зокрема, про відтворення будови музичної 
мови та музичного твору, про зіставлення будови сонети як музичного твору і сонатної 
композиції поеми Т. Шевченка «Кавказ». 

Більш поширений у літературознавстві термін музикальність у значенні «милозвучність, 
мелодійність художнього твору, що створюється засобами її звукової виразності». Щодо 
Шевченкової поезії однаково правомірні обидва значення. 

Звукоживопис у художньому тексті спирається на загальномовні норми звучання, на 
фоностилістичні та синтаксичні особливості певної мови, які відчуває інтуїтивно кожен 
носій цієї мови, а тим більше художник слова. Про природну музичну обдарованість і 
композиторські здібності Т. Шевченка маємо чимало свідчень його сучасників. Відомо, 
наприклад, що Шевченко був автором музики до деяких своїх віршів. 

Такі засоби звукового живопису, як алітерація (повторюваність однакових приголосних 
звуків) та асонанс (повторюваність однакових голосних звуків), базуються на тембральних 
характеристиках звуків. Завдяки ритмічній повторюваності однакових звуків-тембрів 
створюється звуковий образ. 

У Шевченковій поезії звукові (слухові) образи об’єднуються в цілі звукові картини. 
Звуковими барвами намальовані картини-пейзажі, портрети. Так, за допомогою ритмічної 
повторюваності свистячих і шиплячих приголосних майстерно змалював Шевченко берег, 
порослий осокою, що шелестить від вітру. Цей зразок Шевченкової алітерації став уже 
класичним: 

«Хто се, хто се по сім боці 
Чеше косу? хто се?.. 
Хто се, хто се по тім боці 
Рве на собі коси?.. 
Хто се, хто се?» — тихесенько 
Спитає-повіє... 

(«Утоплена»). 
Звукова картина лагідного літнього ранку постає завдяки ритмічній повторюваності 

плавного за тембром приголосного л: 
На восьме літо у неділю,  
Неначе ляля в льолі білій,  
Святее сонечко зійшло 

(«У бога за дверима лежала сокира»). 
За допомогою цієї ж алітерації в іншому творі ніжно змальований портрет дівчини: 

 
І заплакала Лілея,  
А цвіт королевий  
Схилив свою головоньку  
Червоно-рожеву  
На білеє пониклеє  



Личенько лілеї 
(«Лілея»). 

Картину буремної ночі відтворюють одночасно прийом алітерації (повторюваність 
гортанного г, задньоязикового к та дрижачого р й відвигукові дієслова: 

Реве та стогне  
Дніпр широкий,  
Сердитий вітер завива 
Горами хвилю підійма 

(«Причинна»). 
А Дніпр мов підслухав: широкий та синій,  
Підняв гори-хвилі; а в очеретах  
Реве, стогне, завиває,  
Грім гогоче, а блискавка  
Хмару роздирає 

(«Гайдамаки»). 
Виразні у творах Шевченка психологічні портрети, намальовані звуковими фарбами. 

Наприклад, звукові портрети ворогів Яна Гуса у поемі «Єретик» створені за допомогою 
алітераційних ритмічних повторень приголосних р і ш та відвигукових дієслів: 

«Мовчи, чеше смілий...» —  
Гадюкою зашипіли,  
Звіром заревіли.  
«Ти єретик! ти єретик!..  
Ти сієш розколи!» 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
«Ти богом проклятий! 
Ти єретик! ти єретик!..— 
Ревіли прелати. 

Надзвичайно багатофункціональний у Шевченковому звукоживописі ритм. Серед віршів, 
побудованих на танцювальному ритмічному мотиві, такі, як «У перетику ходила», «Утоптала 
стежечку», «Якби мені черевики» та багато інших. Танцювально-ритмічні мотиви 
вклинюються і в більші твори. Багато таких Ритмів, наприклад, у «Гайдамаках», у поемі 
«Сліпий» та ін. 

Строкатість ритмів у тому самому творі, постійні переходи від одного розміру до іншого 
(М. Рильський) викликані бажанням Шевченка якомога точніше передати думку, картину, 
почуття, настрій. 

Музичний слух, висока майстерність звукового малюнка зумовили й переважання в поезії 
Шевченка фонетичних рис, побудованих на евфонії. Саме тому в закінченнях віршових 
рядків часто римується лише один звук (калино моя — поливаная). Нерідко римування 
базується у віршах не на тотожності, а на близькості звучання (вечеряти — в очереті). 
Неповторна мелодійність Шевченкового вірша зумовлена також внутрішньою римою, яка 
зливається з римою кінцевою, 

Звукоживопис, притаманний народній пісні, розвивається в індивідуальній творчості 
Кобзаря. 
 


