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ДІЄСЛІВНІ СКЛАДЕННЯ У МОВІ ПАНАСА МИРНОГО 

 
Мову Панаса Мирного І. Франко назвав «прекрасною і багатою»1. Це цілком справедлива 
оцінка роботи письменника, метою життя якого було «нашу красну мову так високо підняти, 
як підняв Шевченко у пісні»2. Разом з тим мова Мирного вивчена ще недостатньо принаймні 
в багатьох її часткових, але важливих у художньо-образному відношенні деталях. Зокрема, 
викликає інтерес така особливість мови видатного письменника, як вживання ним дієслівних 
складень3. 

До дієслівних складень відносяться: а) повтори дієслів: сиділи-сиділи; б) поєднання 
синонімічних дієслів: думати-гадати; в) дієслів, у яких другий компонент виступає в ролі 
означення до дії, позначуваної першим компонентом: просити-ридати; г) дієслів, що 
позначають відмінні дії, але в сумі дають уявлення про одне поняття: пити-гуляти — 
«веселитися». Підставою для розгляду цих сполучень як складених слів є насамперед 
смислова єдність усього складення, відсутність паузи між компонентами, наявність 
основного і послабленого наголосу, як у звичайних складних слів. У загальномовному 
вживанні кількість дієслівних складень нечисленна і не поповнюється новими словами. 
Дієслівні складення активно виникають лише як індивідуально-авторські утворення в 
народно-поетичній або художній мові і, таким чином, розвиваються в мові «не стільки як 
словотворчий, скільки як стилістичний засіб»4. 

Використання Панасом Мирним дієслівних складених слів ішло не лише від 
глибокого знання фольклору, якому вони властиві, а й від твердого переконання в тому, що 
в основі української літературної мови лежить жива народна мова, яку письменники повинні 
шліфувати і вдосконалювати. Значний вплив на Мирного у цьому плані мала й творчість 
Т. Г. Шевченка5. Ось чому в його творах дієслівні складення використовуються не лише для 
створення народно-поетичного колориту. Вони виступають додатковим експресивним 
засобом для здійснення різноманітних авторських завдань; письменник уживає їх з 
почуттям міри, враховуючи характер зображуваного у творі, соціальний склад дійових осіб; 
та ін. 

У творах Панаса Мирного знаходимо різні типи дієслівних складень, хоч стилістична 
вага їх неоднакова. Так, повтори, які у фольклорі звичайно є одним із поширених 
експресивних засобів, Мирний застосовує досить обмежено. Об’єднання дієслів 
недоконаного виду підкреслює інтенсивність тривалої необмеженої дії, наприклад: «Ящірку 
ріже-ріже, а там і хліб буде різати, — промовив Івась»; «Чую — сунуться мої ноги, пливуть 
кудись, пливуть-пливуть...», «Сльози бігли на руки, пробігали крізь пальці, хололи-
замерзали. Він не чув: нові розтоплювали замерзлі і — лились-лились...». У деяких випадках 
повтор, що вказує на якісь активні дії людини, яскравіше підкреслює марність цих дій 
внаслідок несподіваних, непередбачених перешкод: «Що таке життя, чоловіче? Дим та й 
годі! Б’ється-б’ється він, плутається — от вискоче, от вилізе на сухе, а тут на тобі». 
Дієслова доконаного виду, повторюючись, теж набирають відтінку тривалості, 
багатократності дії: «Посиділа-посиділа, пожурилася-поплакала, та з тим і додому пішла»; 
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«Ось знову захиталося все, і разом дві голови показалися у вікні... походили-походили і 
пропали...»; «Довбня, наструнчивши скрипку, поцигикав-поцигикав і вийшов насеред хати». 
У всіх випадках повтори надають оповіді або відтінку розмовності, або рис нaродно-
поетичного стилю. 

До повторів за експресивними властивостями дуже близькі об’єднання однокореневих 
синонімів, які також надзвичайно поширені в народній творчості, а у Мирного виступають 
лише зрідка, забарвлюючи мову народним колоритом, наприклад: «Ждуть-пождуть, а їх все 
на жнива не кличуть»; «Зостаються одні машталіри. Правда, вам приходиться сидіти з 
кождим дві-три гoдини; ви їх питаєте-розпитуєте скільки хочете...» 

Найчастіше звертається Панас Мирний до поєднання різнокореневих синонімів, 
виразність яких залежите від ступеня синонімічності дієслів. Так, синоніми, які майже 
тотожні за значенням, наближаються до абсолютних, поєднуючись в одне складене слово, 
виконують функцію, аналогічну функції повторів: вони посилюють значення слова, 
звертають увагу мовця саме на дію, позначувану цими дієсловами, і створюють загальний 
народно-розмовний тон: «Усе одно: «Якби таки батько одділив нас, дав землі, дав хату, ми 
тоді б знали, для кого робимо-трудимося»; «Не для кого трудимося-працюємо, не кому все 
це збираємо, як не для тебе і не тобі, — казала мати»; «Від Хвольсона посланець прибіг... 
Каже-говорить: два пасажири якісь приїхали, заперлись і не хотять себе назвати». Вживає 
Мирний і дієслівні складення з усталеними компонентами—синонімами, функція яких — 
підсилення дії: «І через рік, через два з малої та доброї дитини зробився якийсь лихий 
злодіячка, которому нічого украсти усе, що тільки близько лежало коло його, й божитись-
присягатись, що він і сном і духом не знає, як воно опинилося у його в кишені...»; «Попенко 
почав виправлятись: клявся-божився, що він і не бачив, що він і не знає, що три часті тільки 
й було положено». Об’єднання синонімів, що означають дуже близькі поняття, набувають 
додаткової емоційності на фоні загального емоційно-піднесеного тону розповіді. Порівняймо 
монолог Довбні у романі «Повія»: «Наробили якихось перегородок, помежували людей та й 
душаться у тих тісних суточках; морочать свою голову нівечать серце; з наймилішими 
бажаннями криються-ховаються...»; «Вони не бачили, як я душею болів, як моє серце 
розривалося, як я хитався-хилявся...». 

Дієслівні синонімічні утворення-складення, у яких другий компонент виразно вказує 
на більшу інтенсивність виявлення дії, значно експресивніші. Панас Мирний уживає їх в 
описах душевного стану героїв, природи. У письменника є улюблені поєднання компонентів, 
які повторюються в ряді творів, що, проте, не знижує їх виразності. Таким часто вживаним 
складенням є горіти-палати. Ним Панас Мирний характеризує душевний стан героя чи 
героїні, що виявляється у виразі очей, обличчя, наприклад: «Обличчя її [Пистини Іванівни] 
біліше від сорочки, тільки очі, мов дві роздуті углини, горять-палають»; «Наче ясне небо 
покрилося темними хмарами, потемніло Грицькове лице; очі загорілися-запалали». Вираз 
«болить серце» Мирний робить надзвичайно емоційним, заміняючи просте дієслово 
складеним утворенням: «Одарні наче хто у жмені здавив серце, так воно заболіло-занило, 
побачивши Прісьчину муку...»; «Глибокі виразки у серці перестали нити боліти»; «...серце її 
боліло-розривалося...». Емоційністі таких складень значною мірою зумовлена семантикой 
компонента, який сполучається з дієсловом «боліти» 

У зображеннях природи об’єднання синонімів аналізованого типу створюють 
враження динамічності картини, хоча описуються статичні явища: «...тільки небо, де сіяло 
сонце, мов далека пожежа, горіло-палало»; «Світ падаючи на сніг, знімався високо вгору, 
красячи холодне зимне повітря; здавалося, воно палало-гоготіло». 

Знаходимо у Панаса Мирного, хоч і не часто, поєднання нейтрального синоніма з 
емоційно-оцінним, що виступає засобом характеристики героя. Прикладом цього може бути 
опис обіду Жука, Шестірного і Попенка в повісті «Лихі люди»: «Усі їли мовчки, Шестірний 
цідив юшечку, одгортав бурячки, цибулю, кріп. Жук їв, як робочий чоловік, не розбираючи 
що. Попенко, як горобець, ковтав-глитав, запихався, розглядаючи на всі боки, наче злодій». 
Звичайно, не лише емоційно-оцінний характер другого компонента складення, а й взагалі 



використання саме складеного слова, а не окремих слів, зумовлює особливу виразність 
характеристики Попенка. 

Не менш активно, ніж синонімічні, використовує письменник складення, які можна 
назвати атрибутивними: вони становлять собою поєднання двох дієслів з яких одне 
характеризує дію другого. Такі утворення дають змогу показати дію чи процес об’ємно, з 
різних боків, у їх різноманітних виявах. Майстерність письменника полягає у такому доборі 
компонентів, який найповніше характеризує явище. За допомогою атрибутивних складень 
Мирний створює виразні картини зовнішнього вигляду, душевного стану героїв: «Пішла 
стара і бачила, як Йосип щиро богу молився, як він зісох-подався»; «Увечері похвалилася 
старому, що бачила сина, і жалілася, як він змарнів-постарів»; «Мати розмовляє з Одаркою, 
а вона (Христя) сидить — мовчанку справляє, а біля серця щось в’ється, якась гадина 
уп’ялася у його, ссе-кусає...»; «Зло невдачі скривило личко малого, щоки почервоніли, ніс 
роздався, очі насупились-позеленіли»; «Земля під йогами у Христі захиталася-посунулась, 
наче попливла куди... Блідий вранішній світ стояв уже над землею, коли Христя 
прокинулась-опам’яталась». Панас Мирний вдається до атрибутивних дієслівних складень, 
передаючи і якісь конкретні дії героїв, наприклад: «Сідайте, — сказав учитель. Мов що 
глухо ламалося-опускалося: то школярі сідали»; «Він [Телепень] такий чулий до слів та 
болю, уразливий до безталання та нужди, — він узявся ті сльози виливати, ту нужду 
показувати... Гарячим словом, мов гострим ножем, він вирізував-обчірчував тяжкі візерунки 
нужди...». Інколи виразність опису певного явища значною мірою ґрунтується на дієслівних 
складеннях, ужитих в контексті в безпосередній близькості, що створює неповторний 
інтонаційний малюнок контексту, надаючи йому додаткової експресивності: «Одрадяни все 
далі та далі нищіли-пустошилися: тини осувалися — нічим городити, хати старіли-
кривилися — нічим полагодити, оселі дірчавіли-осувалися...». Інший приклад: змалювання 
картини, яка постає в уяві слухачів під впливом гри Довбні на скрипці («Повія»): «Лящить-
голосить тонкий та дзвінкий голос першої дружки у хаті молодої; тяжку та плакучу заводе 
він пісню, розпочинаючи дівич-вечір; її подруги на кінці підхоплюють і мчать-підносять 
високо вгору... Всі, здається, мовчки схилились та слухають її, а вона, як вихор, знялася 
вгору і мчиться-несеться все вище та вище...». У такому майстерному слуховому і навіть 
зоровому відтворенні весільної пісні неабияку роль відіграють дієслівні складення. 

Особливо часто в такий спосіб використовує Панас Мирний складення аналізованого 
типу в описах природи. Це й зрозуміло: вони дають можливість передати різноманітність, 
мінливість, багатогранність природних явищ у досить стислому, конденсованому вигляді. 
Для прикладу наведемо дієслівні складення з оповідання «Серед степів», що змальовують 
різні рухи, стани, процеси в природі, дії живих істот та ін.: «Зірочки кудись зникли-пурнули у 
синю безодню блакитного неба; край його горить-палає рожевим вогнем...»; «...а там над 
шляхом понеслась-полилася, наче срібний дзвіночок, жайворонкова пісня»; «Рушився 
більший вітрець і пішов-похилив, по траві котячи непримітну хвилю...»; «А сонце... 
добирається до вашого тіла, точе-висмоктує гарячим потом з його всю воду...»; «...З кущів 
ліщини йде-несеться важке горличчине туркотання»; «...ясні плями і темні тіні ходять-
перелазять з місця на місце»; «Вас так і потягло до води, до її чистої хвилі, до її цілющої 
прохолоди. Мерщій все з себе! Шубовсть!.. Заклекотіла потемніла її прозора товща...»; 
«Серед рожевого полум’я, наче червоні бокла, стоїть-колишеться сонячне коло». 

Інколи, прагнучи яскравіше зобразити явище природи, Панас Мирний навіть створює 
з дієслів антонімічні протиставлення: «Сідало сонечко в сизо-червоні хмари; мов шматки 
розірваної ганчірки, висіли вони над горою, а зверху їх гоготіло червоне зарево. Коли зарево 
блідніло-зменшалося, хмари, мов живі страховища, роздималися-піднімалися — і щось 
страшне бубоніли, блимаючи огненними очима...». 

Не можна не звернути уваги ще на одну особливість творення Панасом Мирним 
дієслівних складень, спрямовану на посилення їх експресивності: об’єднання 
однопрефіксних дієслів, що перебувають у синонімічних або атрибутивних відношеннях. 
Префікси ніби цементують дієслівні складення, префіксальні значення до певної міри навіть 



нівелюють відмінності в семантиці дієслівних коренів, висуваючи на перший план 
граматичне значення доконаності. Найчастіше вживає письменник дієслівні складення з 
префіксом за-, що позначають початок дії, несподіване її настання. В описах природи вони 
використовуються для показу бурхливих, стрімких явищ, які раптово змінюють спокій у 
природі: «Всюди почорнілий сніг береться водою. Біжить вона з крутих бурт у глибокі 
долини, риє задубілу кору землі і мчиться ярами до річки. Там уже її так повно, що й криги 
не видно. Ще такий один день і — вода здійме ту кригу угору, порве-поламає і понесе 
вподовж себе, б’ючи одну об одну... Загуде-заклекоче вода, ламаючи містки, зносячи хисткі 
перепони, несучи за собою людям шкоди та втрати». 

Розглянуті складення за характером поєднуваних компонентів належать до 
оригінальних авторських утворень. Проте в мові письменника існують і такі дієслівні 
складення, які властиві загальновживаній мові. До них належать повтори, що вже тут 
розглядалися, а також об’єднання різних за семантикою дієслів із спільним значенням усього 
утворення. Експресивні властивості останніх досить бліді. Вони підкреслюють розмовний 
характер оповіді: «Збиралися завгодя. Завгодя скуповувались, пекли-варили»; «Його 
[паламаря] ніхто не прохав випити-закусити, він нікому нічого не казав»; Оце нас четверо. 
Годі, кажу, пити-гуляти». 

Таким чином, дієслівні складення в творах Панаса Мирного, які корінням своїм 
сягають фольклорних зразків здебільшого є індивідуально-авторськими утвореннями, що й 
зумовлює їх емоційно-експресивні властивості. Розвиваючи традиції Т. Г. Шевченка в цій 
галузі, Мирний за допомогою синонімічних зближень, а особливо поєднань дієслів за типом 
прикладки, створив яскравий спосіб передачі дій, процесів, станів у всіх їх багатоманітних 
виявах. 
 


