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Творчість Шевченка є унікальним у національній і світовій поезії естетичним явищем. У засобах 
і прийомах поетизації мови Шевченко на ціле століття випередив своїх сучасників, визначивши 
чимало тенденцій, що знайшли розвиток лише в поезії нової доби. «І якщо поезія XX в., — пише 
Л. Новиченко, — набагато розширила діапазон ритмічних форм і засобів, прагнучи найбільшої 
відповідності їх «голосам життя живого» і безпосередньому перебігові ліричного переживання, 
то Шевченко з цього погляду є визначним її попередником»1. 

У поезії Кобзаря можна знайти, зокрема, художній прийом використання співзвучних 
слів, що посилює смислову наповненість тексту, — прийом, який набув поширення у 
новітній поезії XX ст. Скажімо, в містерії «Великий льох» обігрується внутрішня форма 
назви Чута (ліс поблизу Суботова): 

Смеркається. Полетимо  
Ночувати в Чуту.  
Як що буде робитися,  
Відтіль буде чути. 

Значна роль у звуковій організації поетичного тексту Шевченка належить власним 
назвам. Поет продовжує народнопісенну традицію вживання імен для рими: 

Дочко моя, Мар’яно,  
Оддам тебе за пана,  
За старшого, багатого,  
За сотника Івана 

(«Мар’яна-черниця»). 
Для звукової співвіднесеності з прізвищем Трясило поет вживає народнопісенний варіант 

назви річки Трубіж — Трубайло: 
Вже не три дні, не три ночі  
Б’ється пан Трясило.  
Од Лимана до Трубайла  
Трупом поле крилось 

(«Тарасова ніч»). 
Власні найменування в різноманітних народнорозмовних формах виступають і як елемент 

внутрішньої рими, звукових повторів, алітерацій, для загальної звукової інструментовки 
вірша: 

Я Ганнусі не боюся!  
Співає матуся 

(«Утоплена»). 
Світить... а чи бачить мою сиротину,  
Оксану з Вільшани, мою сироту?  

(«Гайдамаки»). 
Круг містечка Берестечка  
На чотири милі... 

(«Ой чого ти почорніло, зеленее поле?»). 
А Ярина, Мов тая ялина  
При долині, похилилась... 

(«Невольник»). 
До характерних рис Шевченкової поетики належить прийом введення в текст співзвучних 

пар імен: 
Як була я людиною,  
То Прісею звалась [...]  
І з Юрусем гетьманенком  
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У піжмурки гралась 
(«Великий льох»). 

Парна звукова відповідність імен головних персонажів (батько Іван — син Степан, мати 
Марина — дочка Ярина) пронизує весь текст поеми «Невольник». 

Звукова «вписаність» найменування в текст твору, його співзвучність з ключовими 
загальними словами відіграють велику роль і в доборі прізвищ (точніше, прізвиськ) 
Шевченкових персонажів. Згадаймо епізод поеми «Гайдамаки»: 

«Хіба байстрюк? Без прізвища  «Стривай лишень, 
Запиши, Миколо, Пиши Галайдою». 
У реєстр. Нехай буде... Записали. 
Нехай буде Голий, «Ну, Галайдо, 
Так і пиши!» Поїдем гуляти. 
«Ні, погано!» Найдеш долю... а не найдеш... 
«Ну, хіба Бідою?» Рушайте, хлоп’ята». 
«І це не так».  

Чому поет зупиняється на прізвищі Галайда? Адже й перші два — Біда і Голий — 
семантично відповідають образній і стильовій поетичній системі «Кобзаря». Прізвищем 
Голий Шевченко наділяє, наприклад, одного з персонажів балади «У тієї Катерини», воно 
співвідноситься із фольклорним образом козака Голоти в «Думі про козака Голоту». Вибір 
прізвища Галайда пояснюється насамперед його звуковою будовою, співзвучністю із словом 
гайдамака. Разом із найменням Гамалія слова.гайдамака і Галайда утворюють в поетичній 
системі Шевченка виразний лексичний ряд із спорідненою звуковою семантичною й 
образною наповненістю. 

Важливими є не лише звукова, а й семантична слизькість прізвиська Галайда до 
загального найменування центрального збірного образу поеми — образу гайдамаків, та ті 
асоціації, які воно викликає. З Етимологічного словника української мови довідуємось, що 
слово галайда має значення «бродяга, безпритульний»; утворене воно від прислівника гала 
«до кінця, далеко» (пор. вираз піти гала світа «піти світ за очі») і східнослов’янської форми 
дієприкметника ида «ідучий». Отже, внутрішня форма слова Галайда увиразнює один із 
домінуючих мотивів Шевченкової поезії, виражений і в образі Яреми, — мотив сирітства, 
безпритульності, бездомності. 

Мотив самотності поет втілює і в образі Перебенді. Але якщо безпритульність Яреми 
Галайди є наслідком соціальної несправедливості тогочасного суспільного устрою, то в 
образі Перебенді мотив самотності пов’язується з романтично осмисленою ідеєю 
незалежності творчо обдарованої особистості, її вищості, вирізненості з-поміж інших людей. 
Таке розуміння образу підкреслює й семантика наймення Перебендя. 

За словником Б. Грінченка, слово перебендя — це «жартівник, капризун, вередун», 
перебендювати — «капризувати, вередувати». Отже, прізвисько Перебендя етимологічно 
пов’язане із значенням «химерний; не такий, як усі», що втілюється і на образному рівні 
поезії («Отакий-то Перебендя, Старий та химерний! Заспіває весільної, А на журбу зверне»). 

Слід відзначити й певний звуковий перегук наймення Перебендя з прізвиськом 
фольклорного персонажа української народної думи «Фесько Дендеберя». 

Цікаве спостереження здійснив Д. С. Лихачов над семантикою імен персонажів з 
«инишного царства» у билині «Вавило і скоморохи» — Перегуд, Пересвет, Перекраса, сама 
форма яких підкреслює відокремленість персонажів від реального світу, їх «іншість» (у 
даному разі з негативним семантичним забарвленням)2. 

Словотвірну й, відповідно, семантичну спорідненість із словом Перебендя виявляє також 
символ перекотиполя, який з’являється в одній з пізніх Шевченкових поезій «Ми восени таки 
похожі». 

Так імена героїв Шевченкової поезії органічно й гармонійно входять у поетичний текст 
«Кобзаря», надаючи йому важливих додаткових звукових і смислових відтінків. 
                                                           
2 Лихачев Д. С. Древнерусский смех//Проблемы поэтики и истории литературы. — Саранск, 1973. — С. 83. 


