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Значне місце серед виразових засобів поезій Т. Г. Шевченка належить просторовим 
обставинам, за допомогою яких створюються пластично-зорові малюнки. Чарівний світ 
Кобзаревої поезії переносить нас у різні куточки України, допомагає уявити її мальовничий 
обшир. Читач ніби заходить у той гай, діброву, поле, степ, сидить разом з дівчиною, козаком 
під дубом, вербою, ходить з ними по діброві, п’є воду із криниці: «Сичі в гаю 
перекликались»; «Ішов Кобзар до Києва»; «Меж ярами над ставами Верби зеленіють»; «Уже 
Степан із криниці Коня напуває»; «Понад Дністром іде вночі Козак». 

Як і в народній пісні, поетична строфа часто починається обставиною з просторовим 
значенням: «По діброві вітер виє | Гуляє по полю»; «За горами гори, хмарою повиті | Засіяні 
горем, кровію политі». 

Часом просторові обставини фразеологізуються, і стійке словосполучення служить 
формою вираження інтенсивної ознаки, пор.: «Нема куди прихилиться, — | Хоч з гори та в 
воду»; «І над водою і над гаєм, | Кругом, як в усі, все мовчить»; «Пішов козак світ за очі». 

Щоб передати відчуття простору, підкреслити перспективу, широту, об’ємність 
пейзажних картин, поет нанизує обставини місця одна на одну, напр.: «І досі сниться: під 
горою, Меж вербами та над водою Біленька хаточка стоїть». Таке нанизування конкретизує 
описуване місце, стилістично увиразнює опис, при цьому простір або розширюється, або 
звужується, пор. ці дві протилежні тенденції нанизуваних просторових обставин: «На ниву в 
жито уночі, На полі, на роздоллі, Зліталися поволі Сичі»; «Коло гаю, в чистім полі, На самій 
могилі, Дві тополі високії Одна одну хилять». 

Серед слів-понять, що. означують місце дії, переважають лексеми із традиційного 
поетичного словника поле, море, степ, діброва, гай, які вживаються з різними 
прийменниками: «В таку добу під горою Біля того гаю»; «У темному гаю, в зеленій діброві, 
На припоні коні отаву скубуть». 

Для вираження просторових відношень Шевченко широко послуговується синтаксичною 
синонімікою. Поет уживає рівнозначні, взаємозамінні прийменникові конструкції, пор.: «А 
дівчина собі стоїть, Неначе вкопана під гаєм»; «Отойді згадай в пустині, Далеко над морем 
Свого друга веселого»; «Там сонце, там місяць ясніше сія, Там з вітром можна в степу 
розмовляти»; «Попід темним гаєм Ідуть шляхом чумаченьки»; «Дурним би назвали, од себе 
б прогнали, «Нехай понад морем, — сказали б, — ґуля!»; «Сонце гріє, вітер віє На степу 
козачім». 

Прийменникові пари під — попід, над — понад, в — на дають змогу відтінювати ритм 
поетичного мовлення, зберігаючи при цьому основне просторове значення. Проте частіше в 
поезіях Шевченка функцію просторових обставин виконують конструкції з різними 
прийменниками. Не всі вони можуть бути взаємозамінними, тому що зміна форми викликає 
просторове зміщення, пор.: «Попід дібровою стоять | Вози залізної тарані»; «Стоїть Катря 
серед поля, Дала сльозам волю»; «Плавай, плавай, лебедонько, | По синьому морю»; «Пішов 
шелест по діброві»; «Мов оазис, в чистім полі Село зеленіє»; «Розкрилися перси-гори, | 
Хвилі серед моря». 

У поширенні просторових обставин Шевченкова поезія відбиває тенденції народного 
мовлення, фольклору, особливо при створенні усталених словесних образів, поетичної 
фразеології. 
 


