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Синтаксичні засоби поетичної мови надзвичайно багатогранні, вони містять у собі 
стилістичні можливості, відрізняються емоційністю і експресивністю, а отже, стилістичною 
значущістю. 

Серед різноманітних синтаксичних засобів стилістики, зокрема стилістичних фігур, 
чільне місце займає повтор, який уживається у науковому, публіцистичному, діловому, 
розмовному стилях. Проте переважає він у художніх текстах. Дуже широко використовує 
цей засіб поет І. Драч. Так, у його збірці «До джерел» вжито 572 повтори. З них 99 разів 
повторюються іменники, 77 — займенники, 70 — сполучники, 64 — дієслова, 38 — частки, 
28 — прислівники, 21 — прикметники, 9 — вигуки, 7 — числівники. 

Основна стилістична функція повтору — художнє увиразнення мови, посилення її 
експресивно-зображувальних властивостей. Так створюється нове сприймання 
повторюваного слова чи словосполучення, напр.: 

Та стільки ж мені ще іти та іти...1

Повтор іти та іти викликає у читача об’єктивне сприймання процесу тривалої, 
довгочасної дії. 

В іншому випадку повтор може викликати у читача суб’єктивне розуміння слова, 
створити той чи інший ланцюг асоціацій — чи органічне поєднання всього навколишнього, 
чи уявлення про вічність матерії, напр.: 

Зелена брамо, ти з трави й води. 
Земля зелена — ось зелена брама! 
І кожен з нас йде звідти, йде туди, 
Людина й лист — одна зелена драма. 

(І, 11) 
Повторення слова зелена створює також зоровий образ домінування зеленого кольору. 

Як стилістичний засіб, що сприяє відображенню хвилюючих моментів у житті людини, 
стану збудження, підвищеного реагування на щось, повтор не тільки підкреслює 
смисловий, а й емоційний момент. Повторюючись, слова чи словосполучення створюють 
почуттєву домінанту розпачу, гніву: 

Що може в розпуці поет, 
Невже ж бо волати до хмари — 
Гітари, гітари, вперед?! 

(II, 17) 
Все проклято, і клято, й переклято — 
І чорна знемагала круговерть. 

(IIІ, 4) 
Особливий вид повтору — це так званий кільцевий повтор, який починає певну 

синтаксичну одиницю й закінчує її. Цей повтор допомагає подовжити враження, посилити 
основну думку, напр.: 

Відчуваю таку мілину, 
То глибінь таку відчуваю... 

(І, 64) 
Цікавим явищем в стилістичному аспекті є повтор окремих звуків або звукових 

комплексів. Адже звукова картина тексту може мати два значення, одне з яких 
співвідноситься із змістом (естетична функція звуку), а друге не співвідноситься 
(милозвучність). Той чи інший звуковий комплекс немовби «зростається» з певним змістом і 

                                                           
1 Далі римською цифрою позначено збірку, арабською — сторінку (1-І. Драч. До джерел. К., «Дніпро», 1972; 
II—І. Драч, Корінь і крона. К., «Радянський письменник», 1974; III — І. Драч. Київське небо. К., «Молодь», 
1976) 



відтворює його в іншому звуковому поєднанні»2. 
Звуковий повтор — важливий конструктивний засіб, тісно пов’язаний з ритмом, 

інтонацією: 
Цвіте мигдаль у березні, 
Цвіте мигдаль на березі. 
Ллє пастораль із катера, 
Ллє з моря пастораль. 
Віддай мене у березні, 
Віддай мене неторканим — 
Віддай — цвіте мигдаль. 

(II, 92) 
Тут повторюються не окремі звуки, а цілі звукові комплекси, які надають ритмові вірша 

тональності і мелодійності, наближають його ритм до танцювального. Звукові повтори 
підсилюють радісно-урочистий настрій вірша, що змальовує буяння весни. Весь вірш 
немов сповнений отих п’янких пахощів розквітлого мигдалю, що заполонили душу 
поета. 

Алітерація, як особливий вид звукового повтору, також є стилістичним явищем, яке 
створює в уяві звукові образи, символи. Напр.: 

Ти, брате Морісе, дихнув у того дзвона, 
Андрію, брате мій, передзвонив ти в дзвін, 
І безборонна, безкордонна, дзвонотонна 
Ген загула мелодія од того чистодзвона, 
Дихнув мені братерством в душу вік. 

(III, 31) 
Повторюються приголосні дз, з, н, які є складниками слова дзвін. Алітерація дз, з 
створює звуковий образ дзвону, а за допомогою звука н цей дзвін увиразнюється, наче 
тримається в повітрі, не зникає, а звучить луною: дз — дз — н — дз — н — з — нн — з — 
нн — дз — нн — з — дз — н — н — н — н —. 

Звуковий повтор у вигляді звуковідтворення (коли в текст включаються передані 
фонетичними засобами мови крики тварин та птахів, звуки машин і механізмів і т. д.) і 
звуконаслідування (відображення звуків навколишньої дійсності за допомогою 
спеціально зібраних слів, у складі яких повторюються фонеми, що нагадують відповідні 
звуки) допомагає створювати «звуковий образ», «звуковий живопис». Напр.: 

Вдар копита. Хто там? Хто там? 
Хто там стукає в ворота? 
Де там! Де там! Лише пломінь по траві 
Як по соломі. 

(І. 70) 
Повтори хто там, де там яскраво відтворюють ритм бігу коня, створюють звуковий 
образ і одночасно, створюючи ритмомелодику вірша, скріплюють частини в одне ціле, 
виступають засобом композиції. Звуконаслідувальний повтор може стилізувати текст під 
зразки дитячої мови, напр.: 

Та маленьке дитя, найменше, як маківка: 
«Мамо, я хочу такої льолі, — сказала, — 
Я хочу льолі червоної, мамо, та й льолі, 
Такої льолі, як в того дяді, ой льолю!» 

(І, 99) 
Словоповтор льолі викликає у читача згадку про дитячу мову. 

Що ж до власне звуковідтворення, то воно виявляється не в повнозначних словах, а у 
звукових комплексах, які не належать до мовної системи, а творяться авторами принагідно. 
Зустрічаються звуковідтворення й у віршах І. Драча, напр.: 
                                                           
2 В. Виноградов. Питання марксистської поетики — К., 1972, с 63. 



Гоп-гоп гопака У червоних чобітках. 
(І, 228) 

За допомогою повтору звукокомплексу «гоп» відображено ритм танцю. А в прикладі: 
А мідяки в коновочку його, 
Як той горох: 

тр... тр... 
(І, 87) 

повтор звуків «тр» створює звукову картину. На відміну від звуконаслідування, як свідчать 
наведені приклади, звуковідтворення допомагає більш безпосередньо передавати звукові 
враження. Але ці враження виступають тут ніби в оголеному вигляді, позбавлені того 
багатства асоціацій, яке може забезпечити злиття наслідування звуків і значення 
відповідних слів. 

Художня мова прагне видобути додатковий експресивний ефект із самого звучання 
слів. Засоби фонетичної стилістики існують у художньому творі не як зовнішня його 
окраса, а як прийоми оформлення певного змісту. Тому ні асонанс, ні алітерація, ні 
звуконаслідування, ні будь-який інший елемент фонетичного рівня мови не мають 
постійного значення незалежно від умов їх реалізації в конкретному контексті. 
 


