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Давно вже помітили люди емоційну силу слова. «Слово до серця доходить», — говорить 
споконвічна народна мудрість. Словесний образ так само глибоко вражає, як і музичний. 
Недарма ж кажуть, що в руках у справжнього митця музичний інструмент промовляє 
людським голосом. 

Мовні багатства служать не лише для вираження думок, а й для образного живописання. 
Подібно до мелодії в музиці, ритму в танці, барв в живопису слово є засобом створення 
художніх цінностей. Ось як, наприклад, описує природу видатний художник слова Михайло 
Коцюбинський в новелі «Інтермеццо»: 

«... На небі сонце — серед нив я. Більше нікого. Йду. Гладжу рукою соболину шерсть 
ячменів, шовк колосистої хвилі. Вітер набива мені вуха шматками звуків, покошланим 
шумом. Такий він гарячий, такий нетерплячий, що аж киплять від нього срібноволосі вівса. 
Йду далі — киплять. Тихо пливе блакитними річками льон. Так тихо, спокійно в зелених 
берегах, що хочеться сісти на човен і поплисти. А там ячмінь хилиться й тче ... тче з тонких 
вусів зелений серпанок. Йду далі. Все тче. Хвилює серпанок. Стежки зміяться глибоко в 
житі, їх око не бачить, сама ловить нога. Волошки дивляться в небо. Вони хотіли бути як 
небо і стали як небо. Тепер пішла пшениця. Твердий безостий колос б’є по руках, а стебло 
лізе під ноги. Йду далі — усе пшениця й пшениця». 

Кожне слово, крім основного значення (або значень), може виражати безліч додаткових 
відтінків. Це залежить від характеру людського мислення, в якому переплітаються 
сприйняття й узагальнення. Разом із словом у пам’яті людини зринає образ названого 
предмета. Один при слові «сад» уявить собі квітучі яблуневі сади Вінниччини, другий — 
вишневий садок на Полтавщині, третій — тінисті алеї придніпровських київських схилів... 
Отже, образність слова великою мірою залежить від індивідуального сприйняття, а часто ще 
від емоційного стану людини. 

Переважна більшість слів — не одинаки. Вони мають багато родичів. Наприклад, 
візьмімо звичайне слово ходити. Скільки в нього родичів: хода, сходи, прихід, захід, ходіння, 
сходини... Іноді ледь помітний натяк на віддалену спорідненість слів викликає неясні, як 
спогад з далекого дитинства, асоціації, сповнює поетичну фразу музикальною чарівністю. 
Згадати хоча б малишківський рядок: «Рось, росисте, колосисте жито...». 

Різні з походження слова мають неоднакові можливості образного вживання. Наприклад, 
слово небокрай, утворене від слів небо і край, має значно більшу потенціальну образність, 
ніж запозичене з старогрецької горизонт. Та щоб змусити слово справді засяяти ще не 
баченими барвами, треба освітити якісь його приховані грані або ввести в несподіване, 
незвичне обрамлення. Візьмімо таке, здавалося б, буденне слово, як свічка. Воно споріднене 
з словами світити, світло, світлий, і тому в ньому прихована образність, що проявляється в 
поетичному контексті. Згадаймо драму Івана Кочерги «Свіччине весілля». В ній образ 
свічки виступає як центральна ідея твору. Свічка — це і символ краси: 

Є дівчина, якби сюди ввійшла —  
Померкли б всі свічки та всі красуні; 

і символ життя: 
І ось в крові, в багні весільна сукня, 
І згасла свічка, як твоє життя; 

і символ небезпеки: 
Завчасно ви глузуєте, панове, 
Дивіться, як би свічка ця 
Пожежі нам, бува, не наробила; 

і символ мирної праці та щастя, які здобуваються в борні: 
І свічки мирної не варта та країна, 
Що в боротьбі її не засвітила. 



Скільки образів нанизано на одне тільки слово! 
Є і такі слова, що поза всяким контекстом сприймаються як образні, поетичні. 

Наприклад, слово світоч, безперечно, є родичем слова свічка, але воно навіть поза 
контекстом навіває урочистий настрій. Це тому, що слово світоч ніколи не вживається в 
побутовому значенні. Такими ж, завжди емоційно наснаженими, поетичними є і слова 
небокрай, мрія, зоря, плесо та ін. 

Намагаючись викликати у читача певні асоціації і через них вплинути на почуття, 
письменник бере до уваги всі образні можливості слова, насамперед широту його змісту. 
Якщо це не враховується, може виникнути образ, далекий від задуму автора. Нерідко такі 
ситуації бувають при перекладі. Справа в тому, що слово однієї мови часто відповідає двом 
або й кільком словам іншої, навіть близько спорідненої мови. Як перекладається на 
українську мову російське слово способность? Це — і здатність, і здібність, і 
спроможність. 

Українському зграя відповідають російські слова стая, свора, шайка. Навпаки — 
українське захід перекладається російськими словами запад і закат, жар російськими — 
жар, пил, каление, жах — ужас і жуть, журба — печаль, грусть, кручина. 

Порівняймо тепер, як перекладено уривок з твору Максима Рильського на російську 
мову: 

Не раз, не два розмова в нас бувала 
Про пору ту, коли ізнов орала 
У вогку землю пустить рідний край, 
Про час, коли від ненаситних зграй. 
І тінь сама розвіється за димом. 

Максим Тадейович Рильський, уводячи слово зграя у поетичну тканину вірша, бере до 
уваги його можливості означати переносно зграю собак і зграю фашистських розбійників. У 
перекладі Марії Коміссарової ці рядки звучать так: 

Не раз, не два мы с вами толковали 
О днях, которых с нетерпеньем ждали, 
Когда пахать поля родимый край 
Начнет и тень от ненавистных стай 
Как дым исчезнет и не возвратится. 

Смислова співвідносність слів зграя і стая не врахована, а тому образ руйнується і не 
викликає тих почуттів, якими пройнятий оригінал. 

У російській мові слід було знайти інший відповідник до слова зграя. Доречнішими були 
б слова свора або шайка. 

Слова різних мов, передаючи однакові поняття, можуть мати різний смисловий діапазон і 
неоднакове коло слів-родичів, бо кожна мова має свою палітру словесних образів, свій 
неповторний художній колорит. 

 


