
АНАТОЛІЙ МОЙСІЄНКО 
СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ПОВТОРУ В ПОЕЗІЇЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 
Лексичний повтор, а також лексико-морфологічний (спільнокореневі слова з формальними 
видозмінами) у будь-якому мистецькому творі не існує сам по собі; він, як правило, вводить 
читача в ширшу (семантичну, синтаксичну) структуру, формулюючи домінанту образно-
художнього тексту. 

Залежно від характеру розгортання поетичної оповіді автор щоразу вибудовує 
відповідний динамічний механізм лексико-морфологічного повтору. Так, у фрагменті вірша «Чи 
то недоля та неволя» (Чи не меж вами ж я, погані, Так опоганивсь, що й не знать, Чи й був я 
чистим коли-небудь, Бо ви мене з святого неба Взяли меж себе — і писать Погані вірші 
научили» — II, 262 (Тут і далі цитуємо за виданням: Шевченко Т. Повне зібрання творів у шести 
томах. —К., 1963. — Т. I, II) прикметникова ознака стає власне домінантною у 
субстантивованому слові (погані), за допомогою дієслівного утворення передається суб’єктові 
(опоганивсь) і від останнього переходить до залежного від суб’єкта нового об’єкта (погані вірші). 

Навіть у порівняно невеликих контекстах спостерігаємо численні вживання 
повторюваних лексичних, лексико-морфологічних одиниць, коли одна пара своєрідно 
чергується з іншою, розвиває, підтверджує, узагальнює висловлене попереднім повтором, 
творячи експресивно-динамічну композиційну єдність: «Година тяжкая настала! Настали 
тяжкії літа! Отож працюю я за ралом. Я був убогий сирота. А у сусіда виростала У наймах 
дівчина. І я... О доле! Доленько моя! О боже мій! О мій єдиний! Воно тойді було дитина, 
Воно... Не нам твої діла Судить, о боже наш великий! (П, 82), або: «А ти весела вийшла з 
хати На шлях із гаю виглядати Свого Алкіда. Ні, нема. Уже й не буде. Ти сама Помолишся 
своїм пенатам, Сама вечерять сядеш в хаті... Ні, не вечерять, а ридать, Ридать, і долю 
проклинать, І сивіть, кленучи. І горе! Умреш єси на самоті, Мов прокажена!» (П, 284). 

В останньому прикладі психологічним змістом наповнюється антитезний повтор із 
заперечною часткою не. Такі дієслівні повтори в мові поезій Т. Шевченка, крім власне 
протиставного, мають синкретично-характеристичне значення (стану, дії), причому в 
кожному окремому випадку відзначаються функціональною неоднорідністю. У фразі «І ти 
смієшся, а я плачу, Ба ні, не плачу, регочусь» (II, 121) заперечення не плачу не має 
абсолютного характеру щодо першого плачу, тому що поряд ужите регочусь дозволяє 
означити другу частину повтору як «сміх першого плачу», тому що поряд ужите «крізь 
сльози». Образ набуває глибинного, діалектичнішого вираження. В іншому випадку 
заперечна функція другого компонента (не ріже) поряд з супровідним дієсловом лютує стає 
вищим виявом ознаки, переданої першим словокомпонентом повтору («Максим ріже, а 
Ярема Не ріже — лютує: З ножем в руках, на пожарах і днює й ночує». — II, 131-132). 

Антитезний характер такого повтору використаний Т.Шевченком у композиції вірша 
«Світе ясний! Світе тихий!» (II, 396). Перша частина твору, що становить своєрідну тезу з 
акцентованим добито («Оковано, омурано, Премудрого одурено. Багряницями закрито і 
розп’ятієм добито ?»), через протиставлення і повтор розгортається в наступній частині: «Не 
добито! Стрепенися! Та над нами просвітися, Просвітися!..». 

Художньо-психологічна функція повтору-антитези розкривається на прикладі дієслів, 
іменників, прикметників, пор.: Була криниця, Ні, не криниця, а село... (II, 267); Не видно 
нікого в Ієрусалимі, Врата на запорі, неначе чума В Давидовом граді, господом хранимім, 
Засіла на стогнах. Ні, чуми нема... (II, 91); Та надінем вражим ляхам Кошуленьку білу. Ні, не 
білу, а червону... (II, 146); І Запорожжя, і село... І монастир святий, скарбниця, — Все, все 
неситі рознесли!.. А ви ? ви, гори, оддали!.. Бодай ніколи не дивиться на вас, проклятії!! Ні, 
ні... Не ви прокляті... а гетьмани, Усобники, ляхи погані!.. (II, 42). 

У тексті такі структури іноді вживаються попарно, по кілька разів у невеликому 
фрагменті, тим самим «згущуючи» експресивну напругу вірша, динамізуючи твір у цілому. 
Пор.: «І ми самі, і наші внуки, І миром люди проклянуть! Не проклянуть, а тільки плюнуть 
На тих оддоєнних щенят, Що ти щенила. Муко! Муко! О скорбь моя, моя печаль! Чи ти 



минеш коли ? Чи псами Царі з міністрами-рабами Тебе, о люту, зацькують! Не зацькують. А 
люде тихо Без всякого лихого лиха Царя до ката поведуть» (II, 409). Або.: «Хрести дубові 
посхилялись, Слова дощем позамивались... І не дощем, і не слова Гладесенько Сатурн 
стирає...» (II, 230). 

Антитезно-антонімічна особливість багатьох Шевченкових словоповторів може 
передаватися і за допомогою інших контекстуальних ( синтаксичних) прийомів. Наприклад: 
«Поглянув я на ягнята — Не мої ягнята ! Обернувся я на хати — Нема в мене хати!» (II, 
38); «Треба б вмерти. Так надія, Брате, не вмирає! (II, 185); «А на коні сидить охляп, У свиті 
— не свиті, І без шапки» (I, 246); «І помоляться на волі Невольничі діти!..» (I, 301); «Із 
казарми нечистої Чистою, святою Пташечкою вилетіла...» (II, 300). 

Виразну стилістичну роль у поетиці Т.Шевченка відіграють повтори-звертання, які, 
залежно від контекстуальної ситуації, надають поезії то епічної розлогості, то миттєво-
пристрасної сконденсованості, пор.: «О Дніпре мій, Дніпре, широкий та дужий!» (I, 108); 
«Мамо! Мамо! Безталанна я!» (II‚ 168). Експресивну функцію виконують повторювані 
іменники в номінативно-окличних, генітивних реченнях: «Не зійде сонце. Тьма і тьма!» (II, 
410); «Муки ляхам, муки!» (I, 110). 

Повторювальні окличні слова-речення, виражені іменниками чи субстантивованими 
прикметниками, нерідко важко характеризувати однозначно — як номінативні чи вокативні. 
І навіть у тих випадках, коли відповідна диференціація зафіксована в лексикографічному 
джерелі, такі синтаксичні одиниці у стилістичному плані практично не різняться між собою. 
Скажімо, у прикладах «П’явки! п’явки! може батько Останню корову жидам продав, поки 
вивчив Московської мови» (I, 250), «Кляті, кляті! Де ж слава ваша?» (ІІ, 250) «Словник 
мови Шевченка» подає як звертання лише другий повтор. Однак у плані мовно-
психологічному оцінно-характеристичний вигук П’явки! п’явки!, спроектований на 
конкретний об’єкт, можна розглядати як вокатив з емоційно-психологічним змістом. 

В образно-композиційній будові Шевченкових текстів вирізняються повтори, 
побудовані на діалогах. Це повтори-опоненти типу «Та як же ти й говорить не вмиеш По-
здешнему?» Ба ні, кажу, Говорить умію, Та не хочу» (I, 243); «...Нехай бог карає!» «Не бог, а 
ми...» — I, 84 або повтори-потвердження, напр.: «Душно мені; ходім, дочко, До ставка 
купатись». «Ходім, мамо» (I, 161); «...А червінців! хоч не його, Так що? аби гроші». «Аби 
гроші, однаково! Правду Лейба каже...» (I, 86). 

Іноді лексико-морфологічні повтори в Шевченкових текстах розгалужуються на три, 
чотири і більше діалогічні репліки, що відбиває народнопісенну поетику як джерело 
індивідуального стилю. Наприклад, у поемі «Осика» використано повтор: Циган: Чому не 
ляжеш , не спочинеш, Зірниця сходить, подивись. Відьма: Дивилась я, вже ти дивись. Циган: 
Ми рано рушимо, покинем, Як не проспишся... Відьма: Не просплюсь, Уже ніколи не 
просплюсь (I, 365). 

Внутрішньодіалогічний характер мають і ті монологічні мовні партії, в яких наявні 
найрізноманітніші модальні (питальні, спонукальні тощо) конструкції з повторюваним 
словом: «Серце моє! доле моя! Розкрий карі очі! Подивися, усміхнися! Не хочеш: не хочеш!» 
(І, 161-162); Не йди, серце, Степаночку, не кидай нас знову. Не покинеш?.. (І, 285-286). 

Експресивно-стилістичну функцію виконують лексико-морфологічні повтори, різні 
компоненти яких виступають водночас в прямій і авторській мові. Неоднорідність поєднання 
і функціонування таких структур повтору можна проілюструвати, зокрема, наступними 
прикладами: «А іноді усміхалась, Плакала, німіла... «Чого плачеш, моє серце?» – Петро 
запитає...» (І, 149); «Ану, навісний, Ушквар нам що-небудь, нехай земля гнеться, нехай 
погуляють мої козаки! І кобзар ушкварив» (I, 135); «Як ясочка, Усміхнулась, сіла. «Сідай же 
й ти коло мене». Сів, та й обнялися.» (I, 89). 

Лексико-граматична структура Шевченкових повторів засвідчує їх різноманітність. У 
художньо-композиційному плані вони виступають як особливий динамізуючий засіб 
поетичної ідеї, як своєрідний засіб мистецького розгортання відповідної теми, переведення 
образу в іншу площину, входження в нову тему. 


